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TIBBİ YARDIM PROTOKOLLERİ 
 

Resmi Plaj Voleybolu Kurallarının 17.1 kuralı uyarınca FIVB Dünya Yarışmalarında kullanılacaktır.  
Burada belirtildiği gibi ilgili protokollerin kullanılmasıyla sporculara tıbbi yardım sağlanacaktır.  
*Tıbbi Mola (MTO) - yalnızca kanla ilgili ciddi yaralanmalar için uygulanacaktır.  
*İyileşme Duraklaması (RIT) aşağıdakiler için uygulanacaktır:  
 -Maç sırasında yaşanan travma olayından kaynaklanan ciddi yaralanma  
 -Resmi olarak açıklanan Şiddetli Hava koşulları veya Tuvalet Kullanımı ile ilgili hastalık  
Yukarıdaki durumlardan herhangi biri için, baş hakem olayı hızlı bir şekilde çözdüğü takdirde, gecikmeye 
neden olmadan, tıbbi yardıma gerek kalmadan sorun çözülebilir. Aksi takdirde sporcular baş  hakemin 
ilgili protokolün başlamasına izin vermeden önce takım molalarını veya o sırada varsa diğer resmi 
duraklamaları kullanmalıdır. 
Hakemler, ilgili prosedürü uygulamaya karar vermeden önce doğasını (kan veya travmatik veya hava 
durumu ile ilgili ise) ve kapsamını (küçük veya önemli ise) belirlemekten sorumlu oldukları için yaralanma 
/ hastalığa yol açan koşulların farkında olmalıdır. 
“Tıbbi Mola” (MTO) ve “İyileşme Duraklaması” (RIT) protokolleri uygulandığında mümkün olan en hızlı 
şekilde ele alınmalı ve tüm süreç toplamda 5 dakikadan fazla sürmemelidir; protokol baş  hakem 
tarafından başlatılır. 
Tıbbi yardımın süresi, yazı hakeminin elektronik skorbordda butona bastığı andan itibaren zamanlayıcı 
litescore'da görüntülenecek şekilde zaman başlar. Zaman baş hakemin tıbbi mola veya iyileşme süresini 
başlatan düdüğüyle işlemeye başlar, izin verilen maksimum 5 dakika sonunda litescore korna sesiyle ya 
da tedavinin resmi sağlık personeli tarafından eksiksiz tamamlandığının ilan edilmesinden hemen sonra 
baş hakemin düdüğüyle, veya herhangi bir tedavi sağlanamıyorsa veya oyuncu oyuna devam etmeye 
hazır olduğunu beyan ettiğinde son bulur. Herhangi bir e-skor uygulanmadığı takdirde, tıbbi yardım resmi 
yazı hakemi tarafından manuel olarak tutulacaktır. Bu şu sırayı içerir: Baş hakemin protokolü başlattığı 
zaman (saat, dakika ve saniye olarak),set, skor, servis atan takım, tıbbi yardım isteyen oyuncu, ne tip 
tıbbi yardım istendiği, oyuna başlama zamanı, oynamayı reddetme zamanı, tıbbi yardım süresi. 
Yukarıdaki tüm koşullar altında, resmi sağlık personelinden korta gelmesi istenecektir, çünkü oyuncu 
oyuna devam etmeye hazır olduğunu bildirmedikçe, tedaviyi denetlemek ve tamamlandığında baş 
hakeme rapor vermek resmi sağlık personeli sorumluluğundadır.  Her durumda o oyuncuya bir tıbbi mola 
veya iyileşme duraklaması verilecektir.  
Tedavi tamamlandığında veya bu kısa sürede herhangi bir tedavi sağlanamadığı takdirde, oyun devam 
etmeli veya ilgili takım set veya maç için eksik ilan edilmelidir.  
Oyuna gecikme olmaksızın resmi oyun duraklamalarında  (mola, teknik mola) oyunculara tıbbi yardım 
sağlanabilir. 
 

GENEL BAKIŞ 
 

Tıbbi yardım, resmi sağlık personeli tarafından (yani etkinlik organizatörünün doktoru ve/veya 
fizyoterapisti) veya takımın sağlık personeli (yani, etkinlik için uygun şekilde akredite edilmiş olmaları 
koşuluyla, takım doktoru ve / veya takım fizyoterapisti) tarafından verilebilir, bu seçim takıma aittir. 
Her koşulda, resmi sağlık personelinden korta gelmesi istenecektir, çünkü oyuncu oyuna devam etmeye 
hazır olduğunu bildirmedikçe, tedaviyi denetlemek ve tamamlandığında baş  hakeme rapor vermek resmi 
sağlık personeli sorumluluğundadır. 
Takımın sağlık personelinin korta alınmasına izin verilir. Takımın sağlık personeli, talep edilen resmi 
sağlık personelinin gelmesinden önce durumu çözmeyi başarırsa ve oyuncu oyuna devam etmeye hazır 
olduğunu beyan ederse, Hakemin resmi sağlık personelinin gelişini beklemesi gerekmez. İlgili tıbbi 
yardım protokolü her durumda o oyuncuya uygulanacaktır.  
Maçlar sırasında tedavi sağlayabilme; resmi sağlık personeli (önerilen takım sağlık personeli) maç 
sırasında hemen saha kenarına oturmalıdır. Takımın sağlık personelinin korta gelmesini beklemek için ek 
süre verilmeyecektir. 
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Bir oyuncunun bir yaralanma / hastalıktan sonra oyuna devam etmek için sağlığının uygun olup 
olmayacağına karar verilmesi tamamen oyuncuya bağlıdır. Her ne kadar resmi sağlık görevlisi oyuncuya 
oynamamasını önerse de; oyuna devam etme ya da devam etmeme kararı oyuncuya aittir. Bu durum 
oyuncular tarafından imzalanan “Oyuncuların Sorumlulukları” anlaşmasında belirtilmiştir. Olağandışı 
durumlarda, yarışmanın doktoru sakatlanan oyuncunun oyuna dönmesine karşı çıkabilir.  
Yukarıdaki ilk durumda hakem, müsabaka cetvelinin arkasına resmi sağlık görevlisinin tavsiyesine 
rağmen oyuncunun kendi isteğiyle maça devam etmek istediğini kaydetmelidir. İlgili kaptanın maç sonu 
imzası bunu teyit edecektir. 
Aynı oyuncunun aynı maçta “İyileşme Duraklaması” ile “Tıbbi Mola” geçirmesi aşağıdaki durumlarda 
mümkündür; 
*Tıbbi Mola (kanamalı yaralanma),oyuncu kanlı yaralanmalı her durumda tıbbi yardım almayı kabul 
etmelidir. 
*İyileşme Duraklaması (travmaya bağlı yaralanma),her durumda ve tüm durumlarda kabul edilmelidir. 
Ancak bir oyuncunun maçtaki bir önceki travma olayından kaynaklanan bir yaralanmayı tedavi etmek için 
ikinci bir İyileşme Duraklaması (RIT) hakkı yoktur.  
*RIT (Şiddetli hava koşulları) veya RIT (tuvalet kullanımı),maç başına sadece bir duraklamaya izin verilir. 
Bu nedenle hiçbir oyuncuya aynı maçta şiddetli hava koşulları, tuvalet kullanımı için ilave RIT verilemez. 
*Tıbbi Mola (kanlı yaralanma) ve İyileşme Duraklaması (travmatik yaralanma) aynı maçta aynı oyuncuya 
verilebilir. Ayrıca, kullanım sırasına bakılmaksızın, oyuncunun diğer iki olası RIT (şiddetli hava) veya 
(tuvalet kullanımı) türlerinden biri için yetkilendirilmesi mümkündür. 
Yaralanma / hastalık nedeniyle oynamanın reddedildiği zaman (maç başlamadan önce dahil) resmi sağlık 
personeli ve FIVB Tıbbi Delegesi (atanmış olan) orada bulunmalıdır.  
 

1.TIBBİ MOLA-KANLI YARALANMA 

 
Sadece kanla ilgili ciddi yaralanmalar için uygulanacaktır.  
a)GENEL GÖRÜŞ 
* Tüm tarafların güvenliği birinci derecede önemlidir ve bu nedenle kanlı yaralanmalar, oyuncu veya 
yetkililer tarafından tespit edildiğinde gecikmeden tedavi edilmelidir.  
* Kanama küçükse ve maçta minimum gecikmeye neden olacak şekilde kolayca durdurulabilirse, bu 
“tıbbi mola” olarak kabul edilmez. 
* Takımın uygun bir molası varsa veya yeni biten oyun teknik bir mola veya set arasına denk gelirse, bu 
duraklamada oyuna gecikme olmadan tedavi sağlanabilir. Aksi takdirde Baş  hakem Tıbbi Mola verir. 
* Yukarıdaki her iki durumda da, Hakemler tüm maç toplarını incelemeli ve kan izi olan toplar 
değiştirilmeli ve daha sonra temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Diğer herhangi bir ekipmandaki kan 
da temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.  
* “Tıbbi Mola” protokolü, kanla ilgili bir yaralanmanın minimum gecikmeyle başarılı bir şekilde çözülmesini 
sağlamak için tasarlanmış bir dizi adımdır.  
b)KANLI YARALANMA ZAMANI 

*İlgili oyuncu veya hakemler kanlı yaralanmayı fark ettiğinde rallinin durdurulur durdurulmaz veya rallinin 
son eylemi ise ralli biter bitmez yardımcı hakem oyuncuya gitme ve kanamanın derecesini belirleme 
konusunda derhal aktif olmalıdır. 
*Eğer kanama küçük ve hemen durdurulabilirse, bir gecikmeye neden olmadan yardımcı hakem 
oyuncuyu kesiği temizlemek ve bandajlamak için sağlık kitinin bulunduğu yazı masasına doğru 
yönlendirir. 
*Eğer kanama çok ciddi ve takımın mola hakkı yoksa ve biten oyun bir teknik mola veya set arasına denk 
gelmiyorsa, yardımcı hakem Baş hakeme kuleden inmesini işaret eder ve oyunculara Baş hakem 
tarafından Tıbbi Mola verildiği bilgisi verilmelidir. Oyuncuya Baş  hakem tarafından resmi sağlık 
personelinin mi yoksa akredite olmuş takım doktorunun mu istendiği sorulmalıdır.  
*Yardımcı hakem daha sonra korta ilgili sağlık personelini çağıracak ve ardından Baş hakemin düdüğü ile 
protokol başlayacaktır. 
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*NOT: Baş Hakem, sakatlanan oyuncunun tercihi olması durumunda resmi sağlık personelinin geliş i 
üzerine protokolü başlatır. Aksi takdirde resmi bir sağlık personeli yoksa veya oyuncu kendi akredite 
olmuş sağlık personeli için istekte bulunursa, Baş Hakem protokolü derhal başlatır.  
*Baş hakem daha sonra yazı hakemine  "tıbbi mola" zamanını başlatmasını ve kaydetmesini bildirir.  
*NOT: Her durumda, resmi sağlık personelinin korta gelmesi istenir ve Teknik Delege ve / veya Hakem 
Koçu durumu denetleyebilmeleri için bilgilendirilir.  
c)TIBBİ MOLA BAŞLATILDIĞINDA 

*Yardımcı Hakem korta gelen görevlileri derhal bilgilendirir: FIVB Teknik Delegesi, FIVB Hakem Koçu, 
FIVB Sağlık Delegesi (varsa) 
*Yardımcı hakemin yukarıda bahsedilen bu kişileri araması arzu edilir, bu da oyun alanından ayrılmayı 
veya bir Walkie-Talkie'den yararlanmayı gerektirebilir. Baş hakem sakatlanan oyuncunun denetimini 
sürdürecektir. 
*Sakatlanan oyuncunun kortta sabit bir pozisyonda kalması kabul edilebilir. Oyuncu ayrıca oyun alanında 
veya serbest bölgede serbestçe hareket edebilir veya ilgili takım alanına gidebilir.  
*Eğer sağlık personeli tarafından talep edilirse, baş hakemin onayı ile, oyun alanında gerekli yardım 
sağlanamazsa, sakatlanan oyuncunun sahayı terk etmesine izin verilebilir. Bu bazı durumlarda ortaya 
çıkabilir (örneğin bir yarayı temizlemek veya dikiş atmak için). Kort alanından ayrılması gereken 
oyunculara yardımcı hakem (veya Hakem Koçu veya varsa yedek hakem) eşlik edecektir.  
*Baş Hakem (veya alternatif olarak oyuncuya eşlik eden hakem), sakatlanan oyuncunun gerekli iyileşme 
süresi içinde pozisyonuna dönmesini amaçlayan süreci aktif olarak yürütür.  
*Yardımcı Hakem, sakatlanan oyuncunun takım arkadaşının ve rakiplerin oyun alanında veya serbest 
bölgede kaldığını veya kendi takımlarının alanına gittiklerini izler. Oyuncular bu süre zarfında topları 
kullanma hakkına sahiptir. 
*Yardımcı hakem, iyileşme süresi boyunca ayrıca tüm detayların yazı hakemi tarafından doğru 
kaydedildiğini kontrol etmelidir. Herhangi bir e-skor sayfası yazılımının mevcut olmaması durumunda özel 
dikkat gösterilmelidir.  
*Oyuncular tıbbi mola sırasında geçen süre hakkında bilgilendirilmelidir. Baş  hakem sakatlanan 
oyuncuyu ve sağlık personelini bilgilendirir, yardımcı hakem de sakatlanan oyuncunun takım arkadaşını 
ve rakiplerini bilgilendirmekle yükümlüdür.  
* “Tıbbi mola” tamamlandığında baş hakem, hakem kulesine geri dönecek ve yardımcı hakem sakatlanan 
oyuncudan sahadaki pozisyonuna dönmesini isteyecek ve ardından yazı hakeminin gerekli detayları maç 
cetveline kaydettiğinden emin olmalıdır.  
*İzin verilen maksimum 5 dakika iyileşme süresi bittikten sonra sesli uyarı sinyali verilir veya aksi 
takdirde, tedavi, resmi sağlık personeli tarafından tamamlandıktan hemen sonra baş hakemin düdüğü ile 
veya herhangi bir tedavi sağlanamıyorsa veya oyuncu oyuna devam etmeye hazır olduğunu beyan 
ettiğinde. 
*Bununla birlikte, bir oyuncunun sahaya dönmesine izin verilmeden önce kanama tamamen durdurulmalı 
veya üstü kapatılmalıdır, böylece kan akmaması gerekir. 
 

2.İYİLEŞME DURAKLAMASI-TRAVMATİK YARALANMA 
 

Sadece maç sırasında yaşanan travma olayından kaynaklanan önemli yaralanmalar için uygulanacaktır.  
a)GENELGÖRÜŞ 

Tüm tarafların güvenliği birinci derecede önemlidir ve bir oyun hareketinden kaynaklanan istemsiz bir 
etkinin sonucu olan herhangi bir yaralanma, ör: file direğine veya hakem kulesine çarpan bir oyuncu; 
oyuncular arasında temas; top çarpan oyuncu gibi nedenlerde oyuncu veya görevliler tarafından tespit 
edildiğinde tedavi gecikmeden yapılmalıdır. 
*Yaralanma küçükse ve maçta minimum gecikmeye neden olacak şekilde kolayca çözülebiliyorsa, bu 
tıbbi yardım gerektirmez. 
*Yaralanma daha ciddi ise, tıbbi yardım gerektirdiği düşünülmeli ve aşağıda belirtildiği şekilde tedavi 
edilmelidir. 
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* Takımın uygun bir molası varsa veya yeni biten oyun teknik bir mola veya set arasına denk gelirse, bu 
duraklamada oyuna gecikme olmadan tedavi sağlanabilir. Aksi takdirde Baş  hakem “İyileşme 
Duraklaması”-Travmatik Yaralanma verir. 
*Bir oyuncu, maçtaki bir önceki travma olayından kaynaklanan bir yaralanmayı tedavi etmek için ikinci bir 
“İyileşme Duraklaması” alma hakkına sahip değildir.  
*“İyileşme Duraklaması-Travmatik Yaralanma” protokolü, travmatik bir yaralanmanın minimum 
gecikmeyle başarılı bir şekilde çözülmesini sağlamak için tasarlanmış bir dizi adımdır.(Kural 17.1 altında)  
b)TRAVMATİK YARALANMA ZAMANI 

*İlgili oyuncu veya hakemler travmatik yaralanmayı fark ettiğinde ralli durdurulur durdurulmaz veya rallinin 
son eylemi ise ralli biter bitmez yardımcı hakem oyuncuya gitme ve yaralanmanın derecesini belirleme 
konusunda derhal aktif olmalıdır. 
* Eğer yaralanma küçük ve hemen çözülebiliyorsa, bir gecikmeye neden olmadan yardımcı hakem 
oyuncunun mümkün olan en kısa zamanda oyuna dönmesini denetler. 
*Eğer yaralanma çok ciddi ve takımın mola hakkı yoksa ve biten oyun bir teknik mola veya set arasına 
denk gelmiyorsa, yardımcı hakem Baş hakeme kuleden inmesini işaret eder ve oyunculara Baş hakem 
tarafından İyileşme Duraklaması verildiği bilgisi verilmelidir. Oyuncuya Baş hakem tarafından resmi sağlık 
personelinin mi yoksa akredite olmuş takım doktorunun mu istendiği sorulmalıdır.  
*Yardımcı hakem daha sonra korta ilgili sağlık personelini çağıracak ve ardından Baş  hakemin düdüğü ile 
protokol başlayacaktır. 
*NOT: Baş hakem, sakatlanan oyuncunun tercihi olması durumunda resmi sağlık personelinin geliş i 
üzerine protokolü başlatır. Aksi takdirde resmi bir sağlık personeli yoksa veya oyuncu kendi akredite 
olmuş sağlık personeli için istekte bulunursa, Baş hakem protokolü derhal başlatır. 
*Baş hakem daha sonra yazı hakemine  "İyileşme Duraklaması" zamanını başlatmasını ve kaydetmesini 
bildirir. 
*NOT: Her durumda, resmi sağlık personelinin korta gelmesi istenir ve Teknik Delege ve / veya Hakem 
Koçu durumu denetleyebilmeleri için bilgilendirilir.  
c)İYİLEŞME DURAKLAMASI BAŞLATILDIĞINDA 
*Yardımcı Hakem korta gelen görevlileri derhal bilgilendirir: FIVB Teknik Delegesi, FIVB Hakem Koçu, 
FIVB Sağlık Delegesi (varsa) 
*Yardımcı hakemin yukarıda bahsedilen bu kişileri araması arzu edilir, bu da oyun alanından ayrılmayı 
veya bir Walkie-Talkie'den yararlanmayı gerektirebilir. Baş hakem sakatlanan oyuncunun denetimini 
sürdürecektir. 
*Sakatlanan oyuncunun kortta sabit bir pozisyonda kalması kabul edilebilir. Oyuncu ayr ıca oyun alanında 
veya serbest bölgede serbestçe hareket edebilir veya ilgili takım alanına gidebilir.  
*Eğer sağlık personeli tarafından talep edilirse, baş hakemin onayı ile, oyun alanında gerekli yardım 
sağlanamazsa, sakatlanan oyuncunun sahayı terk etmesine izin verilebilir. Bu bazı durumlarda ortaya 
çıkabilir. Kort alanından ayrılması gereken oyunculara yardımcı hakem (veya Hakem Koçu veya varsa 
yedek hakem) eşlik edecektir. 
*Baş Hakem (veya alternatif olarak oyuncuya eşlik eden hakem), sakatlanan oyuncunun gerekli iyileşme 
süresi içinde pozisyonuna dönmesini amaçlayan süreci aktif olarak yürütür.  
*Yardımcı Hakem, sakatlanan oyuncunun takım arkadaşının ve rakiplerin oyun alanında veya serbest 
bölgede kaldığını veya kendi takımlarının alanına gittiklerini izler. Oyuncular bu süre zarfında topları 
kullanma hakkına sahiptir. 
*Yardımcı hakem, iyileşme süresi boyunca ayrıca tüm detayların yazı hakemi tarafından doğru 
kaydedildiğini kontrol etmelidir. Herhangi bir e-skor sayfası yazılımının mevcut olmaması durumunda özel 
dikkat gösterilmelidir.  
*Oyuncular tıbbi mola sırasında geçen süre hakkında bilgilendirilmelidir. Baş  hakem sakatlanan 
oyuncuyu ve sağlık personelini bilgilendirir, yardımcı hakem de sakatlanan oyuncunun takım arkadaşını 
ve rakiplerini bilgilendirmekle yükümlüdür. 
* “İyileşme Duraklaması” tamamlandığında baş hakem, hakem kulesine geri dönecek ve yardımcı hakem 
sakatlanan oyuncudan sahadaki pozisyonuna dönmesini isteyecek ve ardından yazı hakeminin gerekli 
detayları maç cetveline kaydettiğinden emin olmalıdır. 
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*İzin verilen maksimum 5 dakika iyileşme süresi bittikten sonra sesli uyarı sinyali verilir veya aksi 
takdirde, tedavi, resmi sağlık personeli tarafından tamamlandıktan hemen sonra baş  hakemin düdüğü ile 
veya herhangi bir tedavi sağlanamıyorsa veya oyuncu oyuna devam etmeye hazır olduğunu beyan 
ettiğinde. 

3.İYİLEŞME DURAKLAMASI-HASTALIK 
(ŞİDDETLİ HAVAKOŞULLARI)  

Resmi olarak beyan edilen şiddetli hava koşullarına bağlı hastalık için uygulanacaktır.  
a)GENELGÖRÜŞ 

*Teknik Delege, oyun koşullarının izlenmesinden ve hava durumu endeksine dayanarak, turnuvanın 
Resmi Doktoruna danışmaktan sorumludur, veya FIVB Tıbbi Delegesi (varsa) ve FIVB Hakem Koçu 
aşağıdaki gibi istisnai önlemler uygulayabilir:  
 -Gerektiğinde ralliler arasındaki süreyi 12 saniyeden 15 saniyeye çıkarmak, 
 -Saha değişimlerinde hızlı su molasına izin vermek, 
 -Takımlar tarafından alınan toplam sayı 42 olduğunda fazladan bir teknik mola vermek  
 
*Yukarıdaki önlemlerden herhangi biri uygulandığında turnuvanın resmi olarak şiddetli hava koşullarında 
olduğu değerlendirilir. 
*Sadece turnuva resmi olarak “Şiddetli Hava Koşulları” altında ilan edildiğinde, Baş  hakem, sporcunun 
ağır hava koşullarına bağlı olarak hastalığı nedeniyle “İyileşme Duraklaması”na izin verebilir.  
*Tüm tarafların güvenliği birinci derecede önemlidir, ve "şiddetli hava koşulları" ile ilgili baş dönmesi, 
yüksek vücut ısısı, bilinç kaybı gibi herhangi bir hastalık oyuncu veya görevliler tarafından tespit edilip 
edilmediğine bakılmaksızın gecikmeden tedavi edilmelidir. Bu “İyileşme Duraklaması-Şiddetli Hava 
Koşulları” kabul edilir. 
*Hastalık küçükse ve maçta minimum gecikmeye neden olacak şekilde kolayca çözülebiliyorsa, bu 
iyileşme Duraklaması olarak kabul edilmez. 
*Hastalık daha ciddi ise, tıbbi yardım gerektirdiği ve aşağıda ana hatlarıyla belirtildiği şekilde tedavi 
edilmelidir. 
* Takımın uygun bir molası varsa veya yeni biten oyun teknik bir mola veya set arasına denk gelirse, bu 
duraklamada oyuna gecikme olmadan tedavi sağlanabilir. Aksi takdirde Baş  hakem “İyileşme 
Duraklaması”-Şiddetli Hava Koşulları verir. 
*Bir oyuncunun, bir hastalığı tedavi etmek veya tuvaletleri kullanmak için maçta ikinci bir “İyileşme 
Duraklamasıi” hakkı yoktur. 
*“İyileşme Duraklaması-Şiddetli Hava Koşulları” protokolü, hastalığın minimum gecikmeyle başarılı bir 
şekilde çözülmesini sağlamak için tasarlanmış bir dizi adımdır.(Kural 17.1 altında) 
 
b)HASTALIK ZAMANI 

*İlgili oyuncu veya hakemler hastalığı fark ettiğinde ralli durdurulur durdurulmaz veya rallinin son eylemi 
ise ralli biter bitmez yardımcı hakem oyuncuya gitme ve hastalığın ciddiyetini belirleme konusunda derhal 
aktif olmalıdır. 
*Eğer hastalık çok ciddi ve takımın mola hakkı yoksa ve biten oyun bir teknik mola veya set arasına denk 
gelmiyorsa, yardımcı hakem Baş hakeme kuleden inmesini işaret eder ve oyunculara Baş hakem 
tarafından İyileşme Duraklaması verildiği bilgisi verilmelidir. Oyuncuya Baş  hakem tarafından resmi sağlık 
personelinin mi yoksa akredite olmuş takım doktorunun mu istendiği sorulmalıdır.  
*Yardımcı hakem daha sonra korta ilgili sağlık personelini çağıracak ve ardından Baş hakemin düdüğü ile 
protokol başlayacaktır. 
*NOT: Baş Hakem, sakatlanan oyuncunun tercihi olması durumunda resmi sağlık personelinin geliş i 
üzerine protokolü başlatır. Aksi takdirde resmi bir sağlık personeli yoksa veya oyuncu kendi akredite 
olmuş sağlık personeli için istekte bulunursa, Baş Hakem protokolü derhal başlatır.  
*Baş hakem daha sonra yazı hakemine  "İyileşme Duraklaması" zamanını başlatmasını ve kaydetmesini 
bildirir. 
*NOT: Her durumda, resmi sağlık personelinin korta gelmesi istenir ve Teknik Delege ve / veya Hakem 
Koçu durumu denetleyebilmeleri için bilgilendirilir.  
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c) İYİLEŞME DURAKLAMASI BAŞLATILDIĞINDA 

*Yardımcı Hakem korta gelen görevlileri derhal bilgilendirir: FIVB Teknik Delegesi, FIVB Hakem Koçu, 
FIVB Sağlık Delegesi (varsa) 
*Yardımcı hakemin yukarıda bahsedilen bu kişileri araması arzu edilir, bu da oyun alanından ayrılmayı 
veya bir Walkie-Talkie'den yararlanmayı gerektirebilir. Baş hakem hastalanan oyuncunun denetimini 
sürdürecektir. 
*Hastalanan oyuncunun kortta sabit bir pozisyonda kalması kabul edilebilir. Oyuncu ayrıca oyun alanında 
veya serbest bölgede serbestçe hareket edebilir veya ilgili takım alanına gidebilir.  
*Eğer sağlık personeli tarafından talep edilirse, baş hakemin onayı ile, oyun alanında gerekli yardım 
sağlanamazsa, hastalanan oyuncunun sahayı terk etmesine izin verilebilir. Bu bazı durumlarda ortaya 
çıkabilir. Kort alanından ayrılması gereken oyunculara yardımcı hakem (veya Hakem Koçu veya varsa 
yedek hakem) eşlik edecektir. 
*Baş Hakem (veya alternatif olarak oyuncuya eşlik eden hakem), hastalanan oyuncunun gerekli iyileşme 
süresi içinde pozisyonuna dönmesini amaçlayan süreci aktif olarak yürütür.  
*Yardımcı Hakem, hastalanan oyuncunun takım arkadaşının ve rakiplerin oyun alanında veya serbest 
bölgede kaldığını veya kendi takımlarının alanına gittiklerini izler. Oyuncular bu süre zarfında topları 
kullanma hakkına sahiptir. 
*Yardımcı hakem, iyileşme süresi boyunca ayrıca tüm detayların yazı hakemi tarafından doğru 
kaydedildiğini kontrol etmelidir. Herhangi bir e-skor sayfası yazılımının mevcut olmaması durumunda özel 
dikkat gösterilmelidir. 
*Oyuncular tıbbi mola sırasında geçen süre hakkında bilgilendirilmelidir. Baş  hakem hastalanan 
oyuncuyu ve sağlık personelini bilgilendirir, yardımcı hakem de hastalanan oyuncunun takım arkadaşını 
ve rakiplerini bilgilendirmekle yükümlüdür.  
 * “İyileşme Duraklaması” tamamlandığında baş hakem, hakem kulesine geri dönecek ve yardımcı hakem 
hastalanan oyuncudan sahadaki pozisyonuna dönmesini isteyecek ve ardından yazı hakeminin gerekli 
detayları maç cetveline kaydettiğinden emin olmalıdır.  
*İzin verilen maksimum 5 dakika iyileşme süresi bittikten sonra sesli uyarı sinyali verilir veya aksi 
takdirde, tedavi, resmi sağlık personeli tarafından tamamlandıktan hemen sonra baş hakemin düdüğü ile 
veya herhangi bir tedavi sağlanamıyorsa veya oyuncu oyuna devam etmeye hazır olduğunu beyan 
ettiğinde. 
 

4.İYİLEŞME DURAKLAMASI-TUVALETLERİN KULLANIMI 

 
Maç sırasında tuvalet kullanımından kaynaklanan gecikme için uygulanacaktır. 

a) GENELGÖRÜŞ 

*Oyuncular, oyunu geciktirmedikleri sürece, maç sırasında herhangi bir zamanda tuvaletleri kullanma 
hakkına sahiptir. 
*Bir oyuncunun tuvaletleri kullanırken oyunun normal akışını geciktirmesi durumunda, oyuncu tekrar  
sahaya döner dönmez oyuna devam edecek şekilde “İyileşme Duraklaması - tuvalet kullanımı” 
işlenecektir. 
*Bir oyuncu, tuvalet veya hastalık kullanımı için maçta ikinci bir “İyileşme Duraklaması” hakkına sahip 
değildir. 
* Organizatörlerden, kortlardan maksimum 100 metre uzakta her oyun sahasına yakın sporculara 
ayrılmış 2 adet tuvalet temin etmeleri beklenmektedir. (1 tane kadınlar ve 1 tane erkekler için ve arıza 
durumunda taşınabilir olmalıdır) Hakemlerin turnuva öncesi yaptıkları saha kontrollerinde bu durumu 
rapor etmeleri gerekmektedir. 
* Tüm Hakemler, sporcular için ayarlanan tuvaletlerin fiziksel konumu, tuvaletlere daha kolay ve daha 
güvenli erişim vb. hakkında farkındalığa sahip olmalıdır.  
b) TUVALET KULLANIMI ZAMANI 

*İlgili oyuncu veya hakemler, tuvalet kullanma ihtiyacının farkına vardıklarında; yardımcı hakem oyuncuya 
gitme ve bu ihtiyacı belirleme konusunda derhal aktif olmalıdır.  
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*Takımın uygun bir mola hakkı varsa veya yeni biten oyun teknik bir mola veya set arasına denk gelirse, 
oyuncu tuvaleti oyunu geciktirmeden kullanma hakkına sahiptir.  
* Yardımcı hakem, baş hakeme tuvaletin kullanılması gerektiğini bildirmeli ve oyuncuya hızlı olması 
gerektiğini bildirmelidir, aksi takdirde işlemin başlaması halinde baş  hakem tarafından oyunun normal 
akışı gecikeceğinden “İyileşme Duraklaması - tuvalet kullanımı” başlatılacaktır. 
*Eğer takımın mola hakkı yoksa ve biten oyun bir teknik mola veya set arasına denk gelmiyorsa, yardımcı 
hakem Baş hakeme kuleden inmesini işaret eder ve oyunculara Baş hakem tarafından İyileşme 
Duraklaması verildiği bilgisi verilmelidir.  
*Yukarıdaki durumlardan herhangi birinde, oyuncuya, ilgili oyuncunun gerekli süre içinde korta dönmesini 
amaçlayan süreci aktif olarak denetleyen yardımcı hakem (veya varsa yedek hakem) eşlik edecektir. 

b) İYİLEŞME DURAKLAMASI BAŞLATILDIĞINDA 

*Baş hakemin oyuncuya bir “İyileşme Duraklaması - tuvalet kullanımı” vermesi durumunda, baş hakem 
kuleden aşağı inecek, düdüğü çalacak ve protokolü başlatan işareti gösterecek ve ardından yazı 
hakemine zamanı başlatmasını ve “İyileşme Duraklamasını” uygun şekilde kaydetmesini bildirecek.  
* Bu arada yardımcı hakem (veya alternatif olarak oyuncuya eşlik eden hakem) oyuncunun gerekli 
iyileşme süresi içinde pozisyonuna dönmesini amaçlayan süreci aktif olarak denetler. 
* “İyileşme Duraklaması” tamamlandığında baş hakem, hakem kulesine geri dönecek ve yardımcı hakem 
ilgili oyuncudan sahadaki pozisyonuna dönmesini isteyecek ve ardından yazı hakeminin gerekli detayları 
maç cetveline kaydettiğinden emin olmalıdır.  
*İzin verilen maksimum 5 dakika iyileşme süresi bittikten sonra sesli uyarı sinyali ile veya aksi takdirde, 
oyuncu tuvaletlerin kullanımından korta geri döndükten hemen sonra baş  hakemin düdüğü ile son bulur. 

 
GENEL İLAVE NOTLAR 

*Tüm Hakemler ve FIVB Hakem Koçu tıbbi yardımın biçimleri ve fiziksel konumu konusunda farkında 
olmalıdır: ilkyardım, doktor, fizyoterapist, ambulans vb.  
*Hakemler, Teknik Delege tarafından kararlaştırıldığı şekliyle bir tıbbi personelin resmi niteliğinin farkında 
olmalıdır, çünkü tıbbi personelin çeşitli türleri vardır. (tıbbi doktor, fizyoterapist). Hakemler, sağlık 
personelinin oyuncuların sakatlıklarını tedavi etmeye uygun olduğundan emin olmalıdır.  
*Organizatörler tüm kortlarda sağlık personeli (ilkyardım, tıbbi doktor, fizyoterapist) sağlamalıdır. Bu, 
1'den fazla kortu olan etkinlikleri içerir. 
* Organizatörlerden, kortlardan maksimum 100 metre uzakta her oyun sahasına yakın sporculara 
ayrılmış 2 adet tuvalet temin etmeleri beklenmektedir. ( 1 tane kadınlar ve 1 tane erkekler için ve arıza 
durumunda taşınabilir olmalıdır ) Hakemlerin turnuva öncesi yaptıkları saha kontrollerinde bu durumu 
rapor etmeleri gerekmektedir. 
*Sağlıkla ilgili herhangi bir oynamayı reddetme durumunda, sakatlanan / hasta olan oyuncuya sıcak 
geçmesi ve / veya su kaybı nedeniyle olup olmadığı sorulur. Bu durumda oyuncuya ayrıca “Son beş gün 
içinde kusma ve / veya ishaliniz oldu mu?” sorusu sorulur. Bu bilgiler daha sonra Hakem Koçuna rapor 
edilir.(BVB-45 Isı Stresi İzleme Sonuçları)  
*Bir sporcuya “İyileşme Duraklaması” verilmesi veya iddia edilen yaralanma / hastalık nedeniyle bir maçı 
kaybetmesi durumunda, İlgili maç cetvelinin tamamlanmasından hemen sonra, kendisine maçın 
hakemleri tarafından BVB / 49 formunun bir kopyası verilecektir.  
İlgili prosedürün takibi sakatlanmış / hasta oyuncunun sorumluluğundadır.(FIVB Plaj Voleybolu Spor 
Yönetmeliğine bakınız) 
Ancak maçın hakemleri derhal Hakem Koçuna sözlü olarak ve maç cetveli üzerinden ilgili oyuncuya bir 
BVB / 49 formunun teslim edildiğini bildirmelidir.  
*Yazı Hakemleri, Tıbbi Yardım koşullarını ve maç cetvelinde sonuç kaydını tam olarak anladıklarını 
doğrulamak için eğitimlerinde yakından sorgulanmalıdır.  
*Maçın bitiminde, baş hakem, maç cetvelinin rotlar bölümünün bu protokol tarafından belirtilen ve Maç 
Cetveli Talimatlarındaki örnekte gösterilen tüm gerekli bilgilerle tamamlandığından emin olmalıdır.  
*FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında, şiddetli Hava koşullarına bağlı olarak hastalıktan dolayı en 
fazla iki “İyileşme Duraklaması” veya 12 aylık bir süre içinde sporcu başına tuvalet kullanımına izin verilir.  
 


