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1. GİRİŞ 

Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri Dairesi 

Başkanlığınca öngörülen hükümlere, Uluslar arası Oyun Kuralları ve Yarışma Talimatlarına uygun olarak 

yapılacaktır. Bu statü, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa 

düzenlenen Türkiye Liseler Arası Gençler Plaj Voleybolu Şampiyonası organizasyonunun genel hatlarını, 

kurallarını ve yönetmeliklerini içermektedir.  

2. Yarışmalar; 

a) Gençler kategorilerinde mahalli ve Türkiye birinciliği kademelerinde, kız ve erkek okul takımları arasında ayrı 

ayrı yapılacaktır. 

b) Mahalli yarışmalar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri Okul Sporları İl Organizasyon Tertip 

Kurullarınca belirlenecek takvim doğrultusunda ilan edilecek ve düzenlenecektir. 

c) Türkiye birinciliği yarışmalarına ait duyurular ve katılımcı listeleri Daire Başkanlığımızca belirlenen ve ilan 

edilen takvim doğrultusunda https://okulsportal.gsb.gov.tr adresinden yayınlanacaktır. 

Tüm katılımcıların bu statünün içeriğini bilmeleri gerekmekte olup ayrıca statüde yer alan Okul Sporları 

Plaj Voleybolu Talimatına tabidirler. 

3. Yapısı: İki aşamadan oluşur: 

İL BİRİNCİLİKLERİ :   

1. 16 ilde yapılması planlanmaktadır. İller: Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, İstanbul, Samsun, Muğla, 

Artvin, Mardin, Sinop, Mersin, Tunceli, Erzurum, Kayseri, Denizli, Elazığ’dır 

2. Mahalli müsabaka kategorilerinde en az 8 takım olması gerekmektedir. 8 takımdan az takım bulunması 

halinde İl Birinciliği iptal edilir ve Türkiye Şampiyonasına takım çağrılmaz.  

 a) Mahalli yarışmalarda; İlk dört dereceyi elde eden takımlara kupa ve başarı belgesi, sporcularına 

madalya, dereceye giremeyen takımlara ve sporculara ise katılım belgesi verilir. 

b) Türkiye birinciliği yarışmalarında; ilk dört dereceyi elde eden takımlara kupa ve başarı belgesi, 

sporcularına ise madalya ve başarı belgesi, dereceye giremeyen takımlara ve sporculara ise katılım belgesi 

verilir. 

a. İl Birincilikleri ve Türkiye Şampiyonası’nın Yürütülmesi: 

İL BİRİNCİLİKLERİ:  

İl Birinciliklerinin yapılacağı tarihleri aşağıdaki kurul belirler. İl Birinciliklerinin 8 Mayıs 2017 

tarihine kadar bitirilmesi gerekmektedir. 

Turnuvaların yönetimi aşağıdaki kurul tarafından yapılır: 

https://okulsportal.gsb.gov.tr/
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1. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları İl Organizasyon Tertip 

Komitesi, 

2. TVF’nin atayacağı TEKNİK DELEGE,  

TVF adına Teknik Delege saha koşullarının uygunluğunu denetler. Müsabakalar ve teknik 

kuralları ile ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından illerde oluşturulan Okul 

Sporları İl Organizasyon Tertip Komitesi ve  Teknik Delege eşgüdüm içerisinde çalışır.Plaj 

Voleybolu müsabakalarında teknik kurallarla ilgili son söz teknik delegeye aittir.Diğer tüm 

durumlarda nihai kararı İl Tertip Komitesi ve İl Ceza kurulu alır ve uygular. 

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI: 

Türkiye Şampiyonası 24-25-26 Mayıs Tarihlerinde ANTALYA ilinde yapılacaktır. 

Şampiyona’nın yönetimi aşağıdaki kurul tarafından yapılır: 

1. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları İl Organizasyon Tertip 

Komitesi 

2. TVF Plaj Voleybolu Yönetmeni yoksa TVF Teknik Delegesi 

 

Müsabaka sahasının uygunluğu ve teknik kuralları ile ilgili son yetki TVF Plaj Voleybolu Yönetmenine 

diğer tüm hususlarda karar alma yetkisi Türkiye Şampiyonasının yapıldığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlüğü Okul Sporları İl Organizasyon tertip komitesine aittir. 

b. Turnuva Formatları:  

i. İL BİRİNCİLİKLERİ: Turnuva formatı katılımcı takım sayısına göre daha sonra her il 

için ayrı ayrı ilan edilecektir. İl Organizasyon Tertip Komitesi, TVF Teknik Delegesi ile 

karar verir. 

ii. TÜRKİYE ŞAMPİYONASI: Çift eleme usulüne göre oynatılır. 

 

4. KUM SAHA KRİTERLERİ VE ÖLÇÜLERİ  

 Müsabakalar en az bir kum sahada mümkünse birden fazla sahada oynatılır.  

 Saha ölçüleri her bir yarım saha 8 x 8 m’dir. Tamamı 16 x 8 m’dir. Orta çizgi yer almaz. 

 Çevresi delici ve kesici tüm materyallerden arındırılır. 

 File plaj voleybolu filesi olmalı ve antenleri olmalıdır. 

 Saha çizgisi 5 cm genişliğinde olmalıdır ve metal parçaları olmamalıdır. 

 Direkler ayarlanabilir olmalı ve üzerinde mutlaka direk korumalığı olmalıdır. 
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Sahanın kumu; 

Kum, derinliği en az 30 cm olmalıdır 

Kum, çifte yıkanmış olmalıdır, inşaat kumu ve çakıl ile karıştırılmamalıdır. Çakıl ya da başka 

partiküller olmamalıdır.  

Kum, ince elenmiş 0 – 0.02 mm ölçülerinde olmalıdır. 

İçinde çakıl, cam, çivi, vb kesici delici hiç bir şey olmamalıdır. 

Çabuk sertleşen cinsinden kum olmamalıdır. 

Kumun altı suyu geçirgen olmalıdır. Drenajı iyi olmalıdır. 

 

5. TAKIMLARIN OLUŞUMU  

(1) Her takım 2 sporcudan oluşur.  

(2) Bir okul en fazla 4 takım ile İl Şampiyonasına katılabilir.  

 

6. KAYITLAR 

Takımları isim listeleri okulun antetli kağıdına okul müdürü imzalı dilekçe ekinde müsabakanın yapıldığı 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları İl Organizasyon Tertip Komitesine yapılır.  

7. LİSANS 

Okul Sporları Bilgi Yönetim sistemi üzerinden voleybol branşı için çıkartılan okul spor lisansları ile 

yarışmaya katılım yapabileceklerdir. (okulsporbilgi.gsb.gov.tr)   

8. SON KATILIM TARİHİ 

Son katılım tarihini Okul Sporları İl Organizasyon Tertip Kurulu belirler. 

ÖNEMLİ: Bir turnuvaya kayıt yaptırdıktan sonra çekilmek isteyen takımlar, son katılım tarihinden en geç 2 

gün önce geçerli mazeretlerini belirten yazılı dilekçe ile başvurarak istedikleri zaman çekilebilirler. Aksi 

durumlarda Okul Sporları İl Organizasyon Tertip Kurulu Tarafından İl Ceza Kuruluna sevk edilerek ceza 

talimatının ilgili hükümleri işletilir. 

9. TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA GİRİŞ VE KABUL EDİLME SIRASI  

 Öncelikle her ilin şampiyon takımları Türkiye Şampiyonasına gitme hakkı kazanır.  

 Eğer belirlenen ilde yeterli katılım olmadıysa ek kontenjanı doldurmak için Spor Genel 

Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı gelecek vaad ettiğini düşündüğü herhangi bir ildeki 

bir takım ya da takımları Türkiye Şampiyonasına gönderebilir.  
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 Eğer İl Birinciliğinde Şampiyon olan takımdan bir öğrencinin sakatlık nedeniyle Türkiye 

Şampiyonasına katılamama durumu varsa, o takım 1 öğrenci değişikliği yapabilir. Bu doktor 

raporu ile belgelenmelidir.(Aksi taktirde o ildeki ikinci takım gönderilir.) İl şampiyonasını 

kazanan iki oyuncu da Türkiye Şampiyonasına katılamıyorsa bu sefer okul şampiyonaya katılım 

hakkını İl Şampiyonasını ikinci bitiren takıma devreder. Bu silsile aşağı doğru devam eder.  

 Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan 16 takımın fikstür yerleşimi teknik toplantıda 

gerçekleştirilecek kura çekimine gore belirlenir. 

10. Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazanan takım üyelerine (2 sporcu, 1 Beden Eğitim Öğretmeni ya 

da Yönetici olmak üzere toplam 3 kişi) şehirler arası otobüs ücretleri raicinden gidiş-dönüş yol ücreti 

TVF tarafından imza karşılığı ödenir. Otobüs ücreti raici TVF tarafından belirlenir ve katılımcılar bu raici 

peşinen kabul eder. 

11. Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazanan takım üyelerinin konaklamaları TVF tarafından ayarlanır. 

Tüm katılımcılar TVF’nin belirlediği otelde ücretsiz şekilde konaklar.   

Sporcular aynı oda da kalırken, Beden Eğitimi Öğretmenleri ya da Okul Yöneticisi başka bir okulun 

Beden Eğitimi Öğretmeni ya da Okul Yöneticisi ile aynı odayı paylaşır. Tek kalmak isteyen Beden 

Eğitimi Öğretmeni ya da Yönetici olursa kendi odalarının ve mecburen tek kalmak zorunda kalan diğer 

antrenör / yöneticinin de oda farkını ödeyerek tek kalabilirler. Tek kalacakları oda parasını TVF ödemez. 

12. OKUL DEĞİŞİKLİĞİ 

Okul değişikliği ve nakil işlemlerinde Okul Spor Faaliyetleri yönetmeliği esas kabul edilir. 

13. HAKEMLER ve HAKEM GÖZLEMCİSİ / DELEGESİ ATAMALARI 

İl Birinciliklerinde final maçına kadar maçlar baş hakem ve masa hakemi olmak üzere iki hakemle 

yönetilir, final maçları ise baş hakem, yardımcı hakem ve masa hakemi olmak üzere üç hakemle yönetilir.  

Türkiye Şampiyonası’nda ise baş hakem, yardımcı hakem ve masa hakemi olmak üzere tüm maçlar üç 

hakemle yönetilir. 

Saha sayısı fark etmeksizin her İl Birinciliğinde Hakem Delegesi / Gözlemcisi olarak 1 kişi görev alır.İl 

Birinciliği müsabakalarının hakem ve gözlemci vs. ücretleri GHSİM tarafından mahalli yarışmalar ücret 

tablosu üzerinden ücretlendirilir.Teknik Delegelere sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki seans ücreti 

ödenir. 
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14. OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 

İl Birinciliklerinde Oyuncu Değişikliği: 

 Başvuru sırasında sporcular eşleştirilerek bildirilen takım listesinde belirtilen sporcular arasından 

oluşturulan ikililer son başvuru tarihinden en geç 2 gün  once verilecek geçerli dilekçe ile değiştirilebilir. 

Bu tarihten sonra doktor raporu ile belgelenmiş sağlık problem hariç hiçbir şekilde oyuncu değişikliği 

yapılamaz.  

 Maç içersinde sporcu değişikliği yapılamaz. Sakatlanma durumunda o maçta hükmen yenik kabul 

edilirler,fakat ciddi sakatlanmalar doktor raporuyla belgelenirse takım sonraki maça sakatlanan oyuncunun 

yerine, daha once turnuva listesinde belirtilmeyen ve gerekli koşulları taşıyan bir başka oyuncu ile 

turnuvaya devam edebilir. Bir takım geçerli mazereti nedeniyle maça devam edemeyecekse o maçta yenik 

sayılır. Aldığı sayılar olduğu gibi bırakılır ve eksik sayılar diğer takım lehine tamamlanır.  

 

 Daha once doktor raporuyla takımdan ayrılmak zorunda kalan bir sporcu eğer takım turnuvadan 

elenmemiş ve bir sonraki maça çıkabileceğini düşünüyorsa doktor tarafından tekrar müsabakaya çıkabilir 

ibaresi yazılı olan geçerli bir sağlık raporu ile maça çıkabilir. 

 

 Bu raporları Okul Sporları İl Organizasyon Tertip Kuruluna zamanında ulaştırmak ve tertip kurulunun 

ilgili kararlarını müsabaka öncesi teknik delegeye ibraz etmesi zorunludur. 

 

15. YOKLAMA VE TEKNİK TOPLANTI 

Her İl Birinciliği öncesinde, maçlarının yapılacağı tesiste YOKLAMA ve TEKNİK TOPLANTI 

yapılır.  

Koşulları uygun olan illerde Okul Sporları İl Organizasyon Tertip Kurulu Yoklama ve Teknik Toplantıyı 

zorunlu kılabileceği gibi, ulaşım vs.. nedenlerle ortaya çıkacak sorunları ortadan kaldırmak amacıyla 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Web sitesinden yayınlanacak Yarışma Talimatı ve fikstür 

uyarınca takımların müsabakalara katılmaları için karar alarak yoklamayı ilgili müsabaka öncesine 

bırakıp ayrıca Teknik Toplantı yapmayabilir. 

 

16. MAÇ FORMATI 

➢ Tüm maçlar, aksi Spor Genel Müdürlüğü’nün okulsportal.gsb.gov.tr sitesinde ve ilgili Gençlik 

Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün web sitesinde ilan edilmediği sürece FIVB kuralları 

çerçevesinde oynatılır. 

➢  Maçlar  üç set üzerinden oynatılır. Setlerde 21,21,15 sayıları baz alınır. İki set kazanan takım galip sayılır. 

Katılım sayısının çok olduğu illerde, Türkiye Şampiyonasına sonuç bildirim tarihleri göz önünde 

bulundurularak Okul Sporları İl Organizasyon Tertip Kurulu kararıyla birinci tur maçları tek set üzerinden 

oynatılabilir. 
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➢ Müsabakalar hafif yağmur altında da devam edebilir. Yağmurun ağırlaşması durumunda 

müsabakalara ara verilebilir.  

➢ 15 derecenin altında olan hava koşullarında içlik giyilebilir. FIVB kurallarına göre olmalıdır. Aynı 

renk ve tasarımda vücuda yapışan içlik olmalıdır. 

➢ Ağır hava koşulları ve beklenmeyen gecikmeler durumunda maç formatında ve sayılarda yeni 

düzenleme yapabilir.  

➢ Her sette her takım 1 mola alabilir. Mola süresi 30 sn.dir. 

➢ İlk iki sette sayıların toplamı 21 olduğunda otomatik olarak Teknik Mola her iki takıma ayrıca 

verilir. Üçüncü sette Teknik Mola Yoktur. 

➢ Ayrıntılı kurallar web sitesinde mevcuttur ve tüm sporcuların kuralları bilmesi gerekmektedir. 

➢ Maçlar bir, iki ya da üç sahada oynatılabilir.  

➢ Her iki maç arası 10 dakikadır. Isınma sahasının olması durumunda maç sahasındaki resmi ısınma 

süresi 5 dk. olarak tutulur. Beklenmedik şartlar gereğince ısınma süresi minimum 3 dk’dan az 

olmayacak şekilde kısaltılabilir. 

17. MEDİKAL MOLA (SAĞLIK MOLASI) 

➢ Her oyuncu için turnuva başına sadece 1 Medikal Mola alınabilir.  

➢ Medikal Mola Süresi 5 dakikadır. 

➢ Medikal Mola resmi doktor/sağlık görevlisinin sahaya girip müdahaleye başlamasıyla başlar ve en 

geç 5 dakika sonra biter. 

➢ Oyuncu eğer kendi doktorunun müdahale etmesini isterse 5 dakikalık müdahale/iyileşme süresi bu 

isteğin yapılması ile başlar. Süreyi başlatmak için sporcunun kendi doktorunun ya da sağlık 

ekibinin sahaya gelmesi beklenmez. 

➢ Resmi sağlık personeli tarafından 5 dakikalık müdahale zamanı sona erdikten sonra oyun tekrar 

başlatılmalıdır. Oyuncu oynayamayacağını deklare ederse, o oyuncunun takımı eksik ilan edilir. 

➢ Oyuncu Medikal Mola (Time-Out) isteğini belirttikten sonra doktor gelene kadar ya da geldikten 

kısa bir süre sonra oyuna tekrar devam etmek isterse, oyun kaldığı yerden devam eder fakat yine 

Medikal Mola hakkını kullanmış olur. 

➢ Kanlı yaralanma oluştuğu takdirde Hakem tarafından verilen Medikal Time-Out oyuncu Medikal 

Time-Out kotası içerisinde sayılmaz. 

➢ Oyun esnasında çarpışma sonucunda oluşan yaralanmalarda (oyuncuların çarpışması ya da bir 

oyuncunun direklere ya da reklam panolarına çarpması gibi) Medikal Time-Out kotası içerisinde 

yer almaz. (Başhakemin ya da alanda bulunan resmi sağlık personelinin durumu onaylaması şarttır). 

Fakat bu durum o turnuva boyunca sadece bir kereliğine geçerlidir. İkinci kere bu şekilde oluşan 

sakatlanmalarda Medikal Mola kapsamı içerisine dâhil edilir. 
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18. FORMALAR 

• Forma konusunda, Beden Eğitimi Öğretmeni / Antrenörü ya da idarecisi sorumludur. Gerekli kurallara 

uyulmaması durumunda maça çıkmama cezası verilir. Katılımı artırmak amacıyla var olan formalarıyla  

İl birinciliği müsabakalarına katılmak isteyen okullar Okul Sporları  İl Organizasyon Tertip Kurulu 

uygun görüşüyle müsabakalara katılabilirler.  

• Forma konusunda forma belirtilen kurallara uymayan takımlar Hükmen Mağlup olarak maç kâğıdına 

işlenir. 

• Takımlar Kendi Formalarını aşağıdaki ölçülere göre kendileri temin ederler.  

• Forma numarası her takım için 1 ve 2 olarak dizayn edilir. Oyuncusunun birisi 1 numarayı giyerken 

diğeri 2 numaralı formayı giyer. Bunun haricinde başka bir forma numarası ile hiç bir sporcu 

müsabakaya çıkamaz. 

• Sahada yer alan iki sporcunun da kıyafetleri renk ve dizayn olarak aynı olmalıdır. (Üst forma, şort, 

mayo, mayo şort, tayt)   Aynı olmaması durumunda takım o maçta hükmen mağlup kabul edilir. Çok 

ince farklılıklar Teknik Delegenin onayına bağlıdır. 

• Sporcular ayakkabı ile sahaya çıkamaz. Ancak çorap ve kum çorabı giyebilirler. 

• Her takımın yedek olarak aynı dizayn ve renkte üst forma ve alt (şort, mayo, mayo şort, tayt)    

getirmesinde fayda vardır. 

• Sahaya çıkan takım oyuncularının üst üniforma ve şort/mayo altına giyecekleri içliklerin de renk ve 

dizaynda olması şartı ile kısa ve uzun olabilir. 

• Sağlık nedeniyle bir oyuncu içlik giyerken diğerinin giymemesine ancak izin verilebilir.  

 

Forma Tasarımı Ve Logo Ölçüleri 

Üst Forma tasarımı iki oyuncu için ayrı numaralarla (1 ve 2) aşağıdaki gibi aynı renk ve dizaynda 

olmalıdır.  

Forma Renkleri okul renklerine göre değişebilir. (yedek forma ayrıca bulundurulmalıdır.) 

Aşağıda belirtilen GSB ve TVF logoları formalara belirtilen lokasyonlarda basılmalıdır. Logolar 

plaj.tvf.com.tr adresinde mevcuttur. KL: Okul Logosu 

 

Numaralar okunur şekilde en az 8 cm boyunda olmalıdır. 
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Alt Forma:  FIVB kurallarına uygun şekilde (şort, mayo, mayo şort ve uzun tayt şeklinde olabilir) 

 

Tüm sporcular aynı renk ve dizayn alt forma (erkekler için şort, bayanlar için tayt ya da mayo) 

giymelidirler.  

Bir takımın tüm oyuncuları aynı renk ve tasarımda üst forma ve alt giymelidir.  

19. KÖTÜ DAVRANIŞ VE ZARAR VERME DURUMLARI 

Hakemlere, çalışanlara, seyircilere kötü davranış (el ile işaret etme, bağırma, saldırıda bulunma) ve 

organizasyon ekipmanına zarar verme (topu tekmeleme, fileyi çekme, ekipmanı kırma, vs) durumlarında 

sporcuya ya da takıma yaptırım uygulanır. Baş hakem yukarıda sayılan durumların oluşması halinde yapılan 

harekete, verilen zarara göre yaptırım uygular.  

 

20. UYARI VE KART YAPTIRIMLARI / CEZALANDIRMALARI 

                       Başhakem oyuncu ve antrenörlere yaptırımda bulunabilir. Uyarı ve kart yaptırımlarının çeşitleri 

aşağıdaki gibidir: 

Küçük Hatalı Davranışlar 

• Sözlü Uyarı: Oyuncu ufak hatalı davranışlarda Baş Hakem tarafından sözlü olarak uyarılır. 

• UYARI (Sarı Kart): 1 ya da 2 numaralı oyuncuya uyarı niteliğinde verilen karttır. Sarı kart bir 

yaptırım değildir fakat maç boyunca TAKIM için geçerlidir.  

Kaba Davranışlar 

• İHTAR (Kırmızı Kart): Kaba davranışlarda bulunan oyuncuya Baş Hakem tarafından gösterilir. Her 

OYUNCUNUN bir sette 2 kere kırmızı kart görme hakkı vardır. Rakibe bir sayı ve ralli verilir. 

• OYUNDAN ÇIKARMA (Sarı ve Kırmızı Tek Elde) : Her oyuncunun 2 kırmızı kart görmesinden 

sonra ya da kaba davranışın şiddetine göre direk de gösterilebilir. Oyundan çıkarılma anlamına 

gelir. Takım o seti kaybeder. Aldığı sayıları korurken karşı takımın sayıları 21’e tamamlanır.  
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• DİSKALFİYE (Sarı ve Kırmızı Ayrı Ayrı Ellerde): Kaba davranış ve saldırgan davranışların 

sonucunda Baş Hakem tarafından verilir. Bu durumda Takım Eksik ilan edilir ve maçı kaybetmiş 

sayılır. O ana kadar sayıları korur. O andan sonra karşı takımın sayıları 21’e (üçüncü sette ise 15’e) 

tamamlanır.   

Geciktirmeler 

Geciktirme Uyarısı (Delay Warning): Oyuncunun oyunu geciktirici her tür eylemine karşı Baş 

Hakem geciktirme uyarısı verir. Bu uyarı Sarı Kartın gösterileceği o takım tarafındaki elin yumruk şeklinde 

tutulurken sarı kartın diğer el ile dik bir şekilde yumruğun tutulduğu bileğin altında gösterilir.  

Geciktirme İhtarı (Delay Penalty): Geciktirme uyarısının tekrarında Geciktirme İhtarı kırmızı kart 

ile anlatılan şekilde verilir.  Geciktirmelerin devamı halinde her seferinde Geciktirme İhtarı 

uygulanır, ralli kaybı olur ve rakip takıma 1 sayı verilir. 

 

21. TAKIM YÖNETİCİLERİ  -ÖĞRETMENLER- ANTRENÖRLER (TAKIM İDARECİLERİ) 

 İllerde başvuru dilekçesi ekindeki katılım listesinde ismi olan, Türkiye Şampiyonasında kafile 

onay belgesinde ismi olan ve ilgili koşulları taşıyan  okul tarafından atanmış kişiler görev yapar. 

 Saha içinde mola alanında bulunamazlar.  

 Oyuncularına taktik veremez. Ancak ralli bittiğinde motive edici alkışlama yapabilir ve sözler 

söyleyebilir fakat taktik içeren kelimeler kullanamaz. (Ör: “Hadi hadi”, “Sert servis”, “kısa atış”, 

“kısa servis” gibi sözler söyleyemez. “Harika atış”, “iyi manşet”, “devam!”, “aynen devam!” gibi 

sözlerin söylenmesinde sakınca yoktur.) 

 

 

 

 

22. BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ (TAKIM ANTRENÖRLER) 

Maçlarda kafile onay belgesinde (seyahat yönergesi) ismi olan beden eğitimi öğretmeni / antrenör olarak 

görev yapar. Bu kişinin kafile onay belgesinde (seyahat yönergesi) belirtilmiş olmalıdır. Ayrıca 

okulsporbilgi.gsb.gov.tr adresinden Eğitici Kartı çıkarmış olmaları gerekmektedir.  

 

• Saha içinde mola alanında bulunabilir.  

• Saha değişimlerinde Takımı ile birlikte yer değiştirir. 

• Saha değiştirme sırasında oyuncularına taktik verebilir. 

• Servis atışından sonra (ralli süresince) oyuncularına sözlü ve işaret ile iletişimde bulunamaz. Taktik 

veremez. Ancak ralli bittiğinde motive edici alkışlama yapabilir ve sözler söyleyebilir fakat taktik içeren 

kelimeler kullanamaz. (Ör: “Hadi hadi”, “Sert servis”, “kısa atış”, “kısa servis” gibi sözler söyleyemez. 

“Harika atış”, “iyi manşet”, “devam!”, “aynen devam!” gibi sözlerin söylenmesinde sakınca yoktur.) 

• Antrenörler mola alamaz ancak takım kaptanı mola alabilir. 



2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

OKUL SPOR FAALİYETLERİ 

PLAJ VOLEYBOLU BRANŞ AÇIKLAMALARI 

 

2016-2017 PLAJ VOLEYBOLU YARIŞMA TALİMATI  

Yayınlandığı tarih: 26.04.2017 Sayfa 10 
 

• Antrenörler Resmi Isınma süresine kadar (10 dk kalana kadar) sahada takımları ile birlikte bulunup 

takımlarının ısınmalarına eşlik edebilirler.  

• Müsabaka Cetvelinde Remarks kısmına antrenörün adı yazılır ve yanına imzası alınır. 

• Antrenörlere uygulanan yaptırımlar Müsabaka Cetvelinin Remarks kısmına not alınır.  

• Antrenörlerin uygunsuz davranışları sonucunda kırmızı kart görmesi halinde antrenör sahadan çıkarılır. 

Müsabaka Cetvelinde sadece Remarks kısmına durum yazılır. Takıma sayı cezası verilmez ve kırmızı 

kart kotası içerisinde sayılmaz. Antrenörlerin tribünde uygunsuz hareketlere devam etmesi halinde tüm 

organizasyon alanında Baş Hakemin ve/veya Hakem Delegesi / TVF Delegesi talimatı ile çıkartılır. 

 

 

 İş bu talimatta yer almayan hususlarda TVF Plaj Voleybolu talimatları geçerli olacaktır. 

 

 

 


