
 
2018-2019 VOLEYBOL SEZONU 

 
 VESTEL VENUS SULTANLAR / EFELER LİGİ 

 
LİGİN OLUŞUMU VE KURA 

 
1. ETAP 

 Bir önceki sezon SULTANLAR  ve EFELER Deplasmanlı  Voleybol Ligini tamamlamış olan (düşenler hariç)  
takımlar ile 1. Ligden çıkan toplam 12 takım 2 devreli deplasmanlı lig usulüne göre karşılaşır. 1.Etap 
maçları sonunda 1. Etap Birincisi Avrupa Şampiyonlar Ligi Kupasına 3.sıradan (son sıradan) katılma 
hakkını kazanır. 
 
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ TAKIMLARI             EFELER LİGİ TAKIMLARI 

  

 
 
PLAY OFF I.ETAP: (EK-1 TABLO) 

 ÇEYREK FİNAL MAÇLARI 
 YARI FİNAL MAÇLARI 
 3/4.’LÜK MAÇLARI 
 FİNAL MAÇLARI (1/2.’LİK) 
  

PLAY OFF II.ETAP: (EK-2 TABLO) 
 5/8.’LİK MAÇLARI 
 7/8.’LİK MAÇLARI 
 5/6’LIK MAÇLARI 

 
      BARAJ ETABI (LİGDEN DÜŞME): 
 I.Etap müsabakaları sonunda  Erkeklerde ve Bayanlarda 9., 10. 11 ve 12. sırayı alan takımlar 

I.Etaptaki puanlarını BARAJ ETABINA taşırlar. 4 takım (9., 10. 11 ve 12.) Federasyonca belirlenen 
illerde 3’er günlük 2 devreli Turnuva maçları oynarlar. I.Etaptaki alınan puanlar ile 2 Turnuvadaki 
alınan puanların toplamı sonunda  son iki sırayı alan (11. ve 12.) takımlar 1. lige düşerler.  

          (Baraj Etabının Fikstür sırası:  I. Etaptaki Lig sırası olacaktır.) 
 

 SON LİG SIRALAMASI: PLAY-OFF VE BARAJ ETABI MAÇLARI SONUNDA BELİRLENİR. 
 
ÖNEMLİ NOT: 
İstanbul ve Ankara’daki maç yoğunluğunun eşitlenmesi amacıyla kura çekiminde (Efeler/Sultanlar) 
İstanbul – Ankara ve diğer il takımları kendi aralarında federasyonca belirlenen numaraları çekerek 
eşleşeceklerdir. 

 
 
 
 
 
 

 
KULÜP ADI 

KULÜP ADI 

1 ANKARA HALKBANK 1 AFYONKARAHİSARİKBAL AFYON BLD.YÜNTAŞ 

2 ANKARA KARAYOLLARI 2 ANKARA HALKBANK 
3 AYDIN AYDIN B.ŞEHİR BLD.  3 ANKARA MALİYE PİYANGO 
4 BURSA NİLÜFER BLD. 4 ANKARA ZİRAAT BANKASI 
5 ÇANAKKALE ÇANAKKALE BLD. 5 ARTVİN ARHAVİ BLD. 
6 İSTANBUL BEŞİKTAŞ 6 BURSA İNEGÖL BLD. 
7 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ VOL. İHT. 7 İSTANBUL FENERBAHÇE 
8 İSTANBUL ECZACIBAŞI  8 İSTANBUL GALATASARAY  
9 İSTANBUL FENERBAHÇE 9 İSTANBUL İSTANBUL BBSK 
10 İSTANBUL GALATASARAY 10 İZMİR ARKAS SPOR 
11 İSTANBUL THY 11 MANİSA JEOPARK KULA BLD. 
12 İSTANBUL VAKIFBANK 12 TOKAT TOKAT BLD. PLEVNE 
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PUANLAMA SİSTEMİ: (TVF YARIŞMA TALİMATI 7.1) 
A) Bu sistemde, önceden belirlenmiş fikstüre göre, kulüp takımlarına puan esasına göre birbirleri ile seri müsabakalar yaptırılır ve 
müsabaka sonucu elde edilen puanlara göre sıralama yapılır.  
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 birkaç takım tarafından kazanılan puanların eşitliği halinde, sıralama; kazanılan maç sayısına göre belirlenir. Kazandığı 
maç sayısı fazla olan takım üst sırada yer alır. 
 Kazanılan maç sayısına göre eşitliğin bozulmaması halinde; set averajı uygulanır. Bu uygulamada puanları eşit olan takımların 
müsabakalar sonunda aldıkları setlerin toplamı, verdikleri setlerin toplamına bölünür. Sıralama, büyük sayıya sahip olan takım üst sırada 
yer alacak şekilde yapılır. 
 Eşitliğin kazanılan set sayılarına göre de devam etmesi halinde; eşitliği devam eden takımların yaptıkları tüm müsabakalar 
sonunda aldıkları sayıların toplamı, verdikleri sayıların toplamına bölünür. Takımlar, çıkan sayının büyüklüğüne göre yukarıdan aşağıya 
sıralanır. 
 Eşitlik yine de bozulmamışsa bu durumdaki takımların kendi aralarında yaptıkları müsabakalardaki maç, puan, set ve sayı 
averajına sıra ile başvurularak sıralama belirlenir. 
KIYAFETLER: 
Madde 21 - Bir voleybol müsabakası esnasında sporcu, Teknik heyet ve hakemlerin kıyafetleri Uluslararası Federasyonlar veya Ulusal 
Federasyon tarafından belirlenir.  
21.1. Türkiye Sultanlar/Efeler Liglerinde yer alacak takımların sahaya çıkacak teknik kadrosunun kıyafeti bir örnek olmak zorundadır 
(Masörler, sporcularla aynı olmak kaydıyla eşofman giyebilir). 
21.2. Deplasmanlı liglerde,  yer alan takımların sporcuları uluslararası kurallarda belirtilen şekilde forma, erkeklerde şort, bayanlarda 
mayo/tayt, şort mayo, çorap ve ayakkabıdan oluşan spor kıyafeti ile müsabakalarda yer alacaktır. Müsabakada takımların formalarının 
ağırlıklı renklerinin zıt renklerde olması zorunludur. Forma renklerinin eşitliği halinde müsabaka cetvelinde ismi ilk yazılı olan ev sahibi 
takım forma değiştirmek zorundadır. 
21.3. Sporcular için forma ve eşofmanlara alınacak reklam konusunda Türkiye Liglerinde Federasyonun, Uluslararası müsabakalarda 
FIVB ve CEV’ in bu konuda getirdiği hükümler geçerlidir. 
21.4. Sporcu, teknik heyet kıyafetleri ve reklamlar konusunda getirilen hükümler Türkiye Sultanlar / Efeler Ligi, 1. Ligi ve 2. Lig 
kulüpleri için zorunlu olup bu hükümlere uymayanlar hakkında FIVB veya CEV tarafından uygulanan para cezası hükümleri uygulanır. 
21.5. Kulüpler, Federasyon tarafından yönetilen organizasyonlar ile resmî müsabakalara katılırken Teknik heyetin kıyafeti, forma ve 
forma reklamları konusunda, Federasyon tarafından talimatlarla getirilen hükümlere uymak zorundadır. 
21.6. Takımlar, 14 kişilik oyuncu kadrolarında 2 (iki) libero belirleme hakkına sahiptir. Libero forması diğer oyuncuların formasından 
farklı ve zıt renkte olmalıdır. Şort/taytlar aynı renkte olabilir. Eğer bir takım saha içerisinde iki libero belirtiyorsa liberoların şort/tayt ve 
formaları aynı olmalıdır.  
21.7. Tüm Kulüpler (Sultanlar/Efeler Ligi, 1. Lig ve 2. Lig) müsabaka öncesi yanlarında 2 takım forma bulundurmak zorundadır. Sahaya 
çıkacak takımların formaları aynı ya da birbirine yakın renkte olur ise forma değişikliği yapılabilecektir. 
Top:   MİKASA MVA 200 (Lacivert-Sarı)  Renkli Top ile oynanacaktır. 
Menajer: Menajerler sahada istatistik antrenörleri ile birlikte oturacaklardır. Sahaya giriş kartını (akreditasyon) Federasyondan 
alacaklardır. 
. 
İSTATİSTİK 
2018-2019 Sezonunda Sultanlar / Efeler Ligi ve Kupa Voley müsabakalarında ev sahibi kulübün canlı skor ve canlı istatistik tutma ve 
istatistik dosyalarını federasyonun belirleyeceği programları kullanarak göndermesi zorunludur. İstatistikler maç bitiminden itibaren 10 
dakika içerisinde gönderilecektir. Kulüpler oynadıkları tüm maçların istatistik dosyalarını bir sonraki sezona kadar istenildiğinde 
federasyona teslim etmek üzere saklayacaklardır. İstatistik ve Canlı Skor işlemlerinin yapılmaması durumlarında Voleybol Federasyonu 
Yönetim Kurulu ile ilgili kurullar tarafından cezai işlem yapılacaktır. 
TEKNİK KADRO:  
Madde 25- Federasyon, Türkiye Sultanlar/Efeler Liginde yer alan her kulüp bir sezonda en çok 14 (ondört), 1. Liginde yer alan her 
kulüp bir sezonda en çok 16 (onaltı) Türk vatandaşı sözleşmeli sporcuya yer verebilir. Geçici transfer için yapılacak sözleşmeler bu 
sayıya dâhildir. Ancak, Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi ve 1. Liglerinde transfer dönemi içerisinde sporcusunun geçici transferine izin veren 
Kulüpler için geçici transferi yapılan sporculara ait sözleşmeler bu sayıya dâhil edilmez. 28.1. maddesi istisnadır. Feshedilen sözleşmeler 
toplam sözleşme sayısından düşülmez. Resmi transfer dönemi içinde feshedilen sözleşmeler toplam sözleşme sayısına dâhil edilmez.  
8.1.4.1. Türkiye Sultanlar/Efeler Liginde yer alacak takımların sahaya çıkacak teknik kadroları, en az 1 (bir) tanesi sağlık personeli 
olmak koşulu ile antrenör, antrenör yardımcısı, doktor, masör veya fizyoterapistten oluşacak en fazla 5 (kişi) kişi ile sınırlıdır. Avrupa 
kupaları oynayan takımların, Avrupa kupa maçlarında reglemanda belirtilen sayıda ve nitelikte teknik heyet ile sahada yer almaları 
zorunludur. Sahada yer alacak teknik heyetin (Masör, takımla aynı eşofmanı giyebilir) kıyafetleri bir örnek olmak zorundadır. Farklı 
kıyafet ile sahada yer alamazlar. Bu kıyafet şartını yerine getirmeyen kulüpler önce sözlü ihtar ile uyarılır. Tekrarı halinde Federasyon 
Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen bedel, ceza olarak kulüpten tahsil edilir.  
8.1.4.3. Genel Müdürlük Spor Masörü Eğitim Yönetmeliği gereğince Kulüplerinde masör olarak görev alacakların; Spor Masörü 
Belgelerinin Spor Eğitim Dairesi Başkanlığından alınmış ve ilgili Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince vizesinin yapılmış olması 
gereklidir. Lisanslarını vize ettirmeyenler veya lisansları vize edilmeyen masörler ile lisanslarını çıkarmayanların sahaya çıkışlarına izin 
verilmeyecektir. 
8.1.4.4. Takımların antrenörsüz sahaya çıkmalarının ve/veya takımlarının başında sahaya çıkan antrenörlerin o sezon için vizelerinin 
olmadığının tespit edilmesi halinde Kulüp ve antrenör TVF Disiplin Kuruluna sevk edilir. İkinci kez tekrarında 3-0 takımları hükmen 
mağlup sayılır. 
- Türkiye Sultanlar / Efeler Liginde yer alacak takımların sahaya çıkacak teknik kadroları; Antrenörler (en az 4.Kademe), Yardımcı 
Antrenör (en az 3.Kademe), ikinci Yardımcı Antrenör (en az 3.Kademe) olacaktır. 
- Vizesi olmayan Antrenörler ile Antrenörü olmayan takımlar sahaya alınmayacaktır. 
- Başhakemin resmi ısınmayı başlattıktan sonra, oyun sahasında sadece müsabaka cetvelinde isimleri yazılı bulunanlar kalacaktır. 
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8.4. Müsabaka Salonu Kriterleri (TVF YARIŞMA TALİMATI) 
8.4.1. Deplasmanlı (Bayan - Erkek) Voleybol Ligleri, Play-off, Dörtlü Final ve Kupa Voley müsabakalarının, aşağıdaki tabloda kriterleri 
belirtilen salonlarda oynanması zorunludur. Ancak deplasmanlı lig kulübünün bulunduğu ilde bu kriterlere uygun salon tahsis 
edilememesi halinde Federasyonun uygun bulacağı bir salon kullanılabilir. 
8.5.6.1. Sultanlar/Efeler Ligi kulüpleri, müsabakalarının canlı yayın programına alınıp alınmadığına bakılmaksızın kendi salonlarında 
Görüntülü Değerlendirme Sistemi (GDS)’ ni hazır bulundurmak, aksi halde Görüntülü Değerlendirme Sistemi (GDS) mevcut bir salon 
göstermek ya da müsabakalarını Federasyon tarafından belirlenen salonda oynamak zorundadırlar. 
8.5.6.2. Kendi salonlarında Görüntülü Değerlendirme Sistemi (GDS) kullanacak kulüpler için kullanım bedeli her sezon öncesinde 
Federasyon tarafından belirlenerek duyurulur. 
Görüntülü Değerlendirme Sisteminin yapılmaması durumlarında Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu ile ilgili kurullar tarafından cezai 
işlem yapılacaktır. 
 
İKİNCİ LİSANS: SİCİL LİSANS TALİMATI MADDE 16- 
Madde 16- Sözleşmeli sporcuların transferinde aranacak şartlar;  
16.1. Sözleşmeli sporcuların sözleşmeli oldukları süre buyunca SGK mevzuat hükümleri gereğince sigorta ettirilmesi ve takibinin 
yapılması kulübün kesin sorumluluğundadır. Sözleşme hükümleri uyarınca SGK prim ödemelerinin mevzuat hükümlerine uygun 
ödenmediğini belgeleyen her sözleşmeli sporcu sezon sonunda sözleşme süreleri bitmemiş olsa dahi bu Talimatın 33.3 maddesi 
hükümleri uyarınca Federasyon kararı ile bedelsiz olarak serbest kalır.  
16.3. Sözleşmeleri sona eren serbest transfer dönemindeki sporcular, 17.1. madde hükümlerine uymak şartıyla bedelsiz olarak serbest 
kalır ve belirlenmiş olan transfer tarihleri içinde dilediği kulüple sözleşme imzalayabilirler.  
16.4. Federasyonca belirlenmiş olan transfer tarihleri içinde herhangi bir kulüple sözleşme imzalamamış veya lisansı çıkmamış serbest 
transfer hakkına sahip olan sporcular, geçici transfer süresinde diledikleri herhangi bir kulüple sözleşme imzalayabilirler, ancak bu 
sporcular geçici transfer dönemi içinde dahi geçici transfer hakkından yararlanamazlar.  
16.4.1. Kulübün; 15 Ağustos tarihine kadar (15 Ağustos dâhil) noter kanalı ile sözleşmeye davet etmediği sporcusu serbest kalır. 
16.4.2. Kulüp; sporcusunun bedelsiz serbest kalmasını istemiyorsa, sporcusunu en az son yıl ödediği bedeli teklif etmek suretiyle yazılı 
olarak sözleşmeye davet etmek zorundadır.  
16.4.3. Sporcu; kulüp kendisini sözleşmeye davet ettiği hâlde gitmez veya kulübün önerdiği miktarı kabul etmezse; bu Talimatın  
17.1. madde hükümlerine uygun olarak serbest kalır.  
16.4.4. Mülga. 16.5. Sözleşmeli sporcular, sözleşme süreleri içinde tarafların sözleşmeyi karşılıklı sona erdirmesi ile sözleşme bitimini 
beklemeksizin transfer süresi içinde transfer yapabilir.  
16.6. Bu şartta transfer yapacak olan kulüp, Federasyonca her yıl açıklanacak olan bu şartlardaki sporculara ait bedeli Federasyona 
yatırmak zorundadır.  
16.7. Mülga. 16.8. Sultanlar/Efeler Ligi kulüpleri, sözleşmeli ve lisanslı oyuncularına, sözleşmesi ve lisansı geçerli kalmak üzere bir 
ikinci lig kulübü adına lisans çıkarmasına izin verebilir. Bu uygulamada oyuncu aynı sezonda iki takımda aynı anda oynayabilmektedir. 
16.8.1 İkinci lisans çıkarma hakkı, ikinci lisans için Federasyona başvuru yapıldığı anda 22 yaşını doldurmamış olan Türk sporcular için 
geçerlidir. Yaş hesaplamasında yıl hesabı baz alınır. Ay hesabı dikkate alınmaz. . (1996….. ve yukarı doğumlular) Sezon bazında kaç 
doğumlu sporcuların ikinci lisans çıkarma hakkına sahip olduğu lig talimatında belirtilecektir.  
16.8.2 Sporcu, adına ikinci lisans çıkarıldığı 1. Lig takımının play-off müsabakaları dâhil sezon sonuna kadar olan tüm 
müsabakalarında görev alabilir. Sporcu, 1. Lig takımının altyapı müsabakalarında görev alamaz.  
16.8.3. Voleybol Sultanlar/Efeler Ligi takımları, bir sezon içerisinde en fazla İKİ oyuncusuna ikinci lisans izni verebilir.  
16.8.4. Voleybol 1. Ligi takımları, bir sezon içerisinde en fazla İKİ oyuncu için ikinci lisans çıkarabilir.  
16.8.5. Bir oyuncu adına bir sezon içerisinde yalnızca BİR kez ikinci lisans çıkarılabilir.  
16.8.6. İkinci lisans ile diğer bir kulüpte de oynayan sporcu Geçici Transfer yapamaz. Geçici transfer dönemi içerisinde asıl takımı ile 
sözleşmesi herhangi bir şekilde sona eren sporcu, bu Talimatta belirtilen süre içerisinde başka bir takıma transfer olabilir.  
16.8.7. İkinci lisans sadece çıkarıldığı sezon için ve ikinci lisansının çıkarıldığı ikinci lig takımının o sezon içerisindeki müsabakaları 
bitene kadar geçerlidir.  
16.8.8. Oyuncunun gideceği 1. Lig kulübü, 1 Ağustos-31 Aralık tarihleri arasında (31 Aralık dâhil) asıl takımdan alacağı izin yazısı, 
adına ikinci lisans çıkarılmak istenen sporcunun rıza beyanı ve Federasyonca belirlenecek bedellerin ödendiğine dair dekontları ibraz 
ederek izin alınan oyuncu adına ikinci lisans çıkarabilir.  
16.8.9 İkinci lisansa sahip oyuncuların ilk takımı ile imzalamış olduğu sözleşmesi geçerli kalır. Bu oyunculara ikinci lisans çıkartıldığı 
için daha farklı (kısıtlanmış veya genişletilmiş) şartlar sağlanmaz. Sporcunun tüm mali yükümlülükleri Sultanlar/Efeler Ligi takımına 
aittir.  
16.8.10 Sporcuyla ilgili öncelik hakkı Sultanlar/Efeler Ligi takımına aittir. Asıl takım ile ikinci lisans takımı, ikinci lisans çıkarılan 
sporcunun durumuyla ilgili aralarında bir Protokol yapıp, bu Protokolü Federasyona ibraz edebilirler. Çıkacak ihtilaflarda Protokol 
esasları dikkate alınacaktır.  
16.8.11 Sporcunun ilk takımı ile sözleşmesinin fesih olması durumunda ikinci lisans hakkı ortadan kalkmış olur. 
 
TRANSFER TARİHLERİ  
Madde 22 - Transferler, aşağıda belirtilen tarihler arasında yapılır:  
22.1. Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi için 1 Temmuz - 30 Eylül,  
Türkiye 1. Ligi için 1 Temmuz - 15 Eylül,  
22.2. Türkiye 2. Ligi için 1 Temmuz - 31 Aralık,  
22.3. Deplasmanlı Türkiye Ligleri dışında kalan ligler için 1 Temmuz - 30 Haziran,  
22.4. Geçici Transfer için 1 Eylül - 31 Ocak,  
22.4.1. Mülga. 22.5. Yabancı sporcu için 1 Temmuz - 31 Ocak.  
22.6. İkinci Lisans için 1 Ağustos – 31 Aralık 
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ALTYAPILARA KATILMA ZORUNLULUĞU (TVF YARIŞMA TALİMATI Madde 8.) 
8.1.3.4. Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi kulüpleri illerinde yapılan Midiler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde müsabakaların en az 
3’ünde katılmak ve bu ligleri tamamlamak zorundadır. İlinde katılacağı kategoride lig olmaması durumunda Türkiye Şampiyonası grup 
eleme müsabakalarına katılmak zorundadır.  
 
Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. Ligi ve 2. Ligleri için şart koşulan sayıdaki Midiler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerindeki 
müsabakalara katılmayan veya katılarak tamamlamayan veya sezon öncesi taahhütlerini yerine getirmeyen kulüpler hakkında TVF 
Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır. 
Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. Ligi ve 2. Ligleri için şart koşulan sayıdaki Midiler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerindeki 
müsabakalara katılmayan veya katılarak tamamlamayan veya sezon öncesi taahhütlerini yerine getirmeyen kulüpler hakkında ihlalin 
ağırlığına göre Federasyon Yönetim Kurulunca 20.000.-TL ‘ye kadar para cezası ile puan silme cezası verilebilir. 
 
ALT YAPILARDA LİGLERE KATILIM Madde 17 –  
Alt yapılarda Liglere katılım esasları;  
17.1. Bayan ve erkeklerde Liglere birer takımla iştirak şarttır. Yaş kategorilerinde (Genç, Yıldız, Küçük, Midi) her kulüp İstanbul, Ankara, 
İzmir ve Bursa illeri için en fazla iki, diğer illerde ise kısıtlamasız sayıda takımla katılabilir.  
17.3. Türkiye Efeler/Sultanlar Ligi, 1. Ligi, 2. Ligi, Bölgesel Ligi ve Yerel liglerde bir sporcu yaşının uygun olması koşuluyla en fazla 
birbirini takip eden iki (2) kategoride (Örnek; Midi-Küçük, küçük-yıldız, yıldız-genç, genç-büyük, gibi) oynar. 
 
LİGDEN DÜŞME VE TERFİ Madde 13.  
13.3. Federasyon veya İlin izni olmadan herhangi bir ligde bir sezon içinde iki defa sahaya çıkmayarak hükmen yenik sayılan takımlar 
liglerinden çıkarılır ve bir alt lige düşürülür. Müsabakaya katılmayacak takımlar, müsabaka tarihinden en az 10 gün önce müsabakaya 
iştirak etmeme sebeplerini Federasyona yazılı olarak bildirmek ve Federasyondan izin almak zorundadır. Süresi içerisinde müsabakaya 
katılmama durumuyla ilgili izin almayan veya müsabakaya çıkmama mazereti Federasyon tarafından kabul edilmeyen takımlarla ilgili 
TVF Disiplin Talimatı hükümleri uygulanabilecektir 
 
 
 
ÖNEMLİ: 
 

 Takımlar, 14 kişilik oyuncu kadrolarında 2 (iki) libero belirleme hakkına sahiptir. Libero forması diğer oyuncuların 
formasından farklı ve zıt renkte olmalıdır. Şort/taytlar aynı renkte olabilir. Eğer bir takım saha içerisinde iki libero 
belirtiyorsa liberoların şort/tayt ve formaları aynı olmalıdır.  

 
 Tüm liglerde ve altyapı müsabakalarında kullanılan iki teknik mola bire indirilmiş olup, teknik mola sadece 12’ nci 

sayıda kullanılacaktır. 
 

 Sultanlar ve Efeler Liginde sahada yer alacak teknik heyetin kıyafeti tek tip ve aynı renk  (Masör/fizyoterapist/doktor 
takımla aynı eşofmanı giyebilir) olmak zorundadır. 
 

 Tüm Kulüpler müsabaka öncesi yanlarında 2 çift forma bulundurmak zorundadır. Sahaya çıkacak takımların formaları 
aynı ya da birbirine yakın renkte olur ise forma değişikliği yapılabilecektir. 

 
 
 
 
 


