
T.C. 
AHMETLİ KAYMAKAMLIĞI 

ŞEHİT RECEP YÜKSEL VOLEYBOL TURNUVASI  
TEKNİK ŞARTNAMESİ 

2022 
            1-ORGANİZASYON 
 
Ahmetli Kaymakamlığı himayesinde, Ahmetli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde, Tertip 

Komitesi tarafından yürütülecektir. 

 

            2-TURNUVA TAKVİMİ VE YERLER 
   Turnuvanın organizasyonu aşağıda belirtilen takvime ve yerlere göre planlanmaktadır. Tertip Komitesi 24 

saat öncesinden takım sorumlularına bildirmek koşuluyla müsabakaların gün ve saatini değiştirmeye 

yetkilidir. Ayrıca takımların başvurusu ve Tertip Komitesinin uygun görüşüyle müsabakaların gün ve saati 

değiştirilebilecektir.  

 
BAŞVURU YERİ: AHMETLİ GENÇLİK MERKEZİ (İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ YANI) 

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 

• Bireysel Başvuru(Oyuncu Havuzu): 5 Mayıs 2022, Perşembe(16:00’a kadar) 

 

• Takım Başvurusu: 6 Mayıs 2022, Cuma (16:00’a kadar) 

 

FİKSTÜR ÇEKİMİ: 9 MAYIS 2022, Pazartesi (Ahmetli Kaymakamlığı Toplantı Salonu) 

 

İLK MÜSABAKA TARİHİ: 10 MAYIS 2022 (Müsabakalar Ahmetli Spor Salonunda  

Yapılacaktır.) 

 

MÜSABAKA SAATLERİ: 19:00-21:00 saatleri arası, günde iki maç. 

 

ÖDÜLLER:  

• 1. Olan Takıma; Kupa, Madalya, Eşofman Takımı, Yemek Organizasyonu    

• 2.Olan Takıma; Madalya        

 
 3-KATILIM ŞARTLARI 
 
3.1 Turnuvaya; Ahmetli nüfusuna kayıtlı veya Ahmetli’de ikamet eden, çalışan, eğitim gören hemşerilerimiz 

katılım sağlayabilir. Turnuva; erkek sporculara yönelik olup, yaş sınırlaması yoktur.  

3.2 Turnuvaya katılacak takımlar; katılacak sporcu bilgileri için  Ek1 (Bireysel Sporcular Ek2) Başvuru 

Formunu doldurarak, Ahmetli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne elden teslim etmesi gerekir. Belirtilen 

tarihten sonra yapılan başvurular, organizasyona dâhil edilemeyecektir. Turnuvaya katılmak isteyip te 

herhangi bir takıma yazılmayan sporcular için oyuncu havuzu oluşturup; bu havuzdan takımlara sporcu 

önerilebilecek veya bu havuzdan ayrı bir takım kurulabilecektir. 

3.3 Ek 1 Müracaat Formuna azami 12(on iki) sporcu yazılabilecek, Başvurunun kabul olması için en az 6 kişi 

ile başvurulabilir. 

 3.4 Katılım listesine belirlenen sorumlu takım kaptanı imza atacak, gerekli tüm sorumluluk takım kaptanına 

ait olacaktır. 

 3.5 Turnuvaya katılacak takım sporcuları, Sağlık durumunu Ek 1’ e yazacaklardır. Sporcu beyanı esas 

tutulacak ayrıca bir rapor istenmeyecektir. Beyanlar, takım yöneticilerinin ve ilgili 

sporcunun sorumluluğundadır.   

  

 
 
 
 



 4-MÜSABAKA USUL VE ESASLARI 
 
4.1. Bu turnuvanın Başkanı İlçemiz Kaymakamı Sayın Abdullah KURT ’dur, turnuvada görevli tertip 

komitesi, takım sorumluları ve sporcuları kendilerine karşı sorumludurlar. Müsabakaların tertip ve düzeniyle 

ilgili bir komite oluşturulacaktır. Turnuvanın yürütülmesinden tertip komitesi sorumludur. Her türlü olay 

karşısında tertip komitesinin alacağı kararlar uygulanacaktır. Teknik komite aynı zamanda tertip ve ceza 

kuruludur. Fikstür saati ve tarihinde takımların talepleri doğrultusunda değişiklik tertip komitesi kararıyla 

değiştirilebilir. ( 24 saat önceden bildirmek kaydıyla) 

 

4.2 Müsabaka kadrosunda en fazla 12 oyuncu yer alabilecek olup, müsabakalar 6 kişilik takımlarla 

oynanacaktır.  Müsabakalar esnasında saha kenarında 6 yedek sporcu, takım sorumlusu ve antrenör harici 

kimse yer almayacaktır. 

 

4.3 Takımlar kendilerini temsil eden Takım adı (örn. Lidya Gücü) kullanabilir. Takım adları siyasi, bölücü, 

aşağılayıcı kelimelerden oluşmamalıdır. 

 

4.4 Takımlar, son başvuru tarihten itibaren kadrolarında değişiklik ve ekleme yapamayacaktır. 

 

4.5 Takım kaptanları veya takım sorumluları her maç öncesinde Organizasyon Kurulu tarafından verilecek 

maç listesini doldurarak imzalayacaktır.  Maç listesindeki olası hatalardan takımlar sorumludur. 

 

4.6 Müracaatta verilen 12 kişilik takım listesinde bulunmayan oyuncu oynatan takım hükmen mağlup ilan 

edilir. 

 

4.7 Turnuva fikstürü ve statüsü katılımcı takım katılım sayısına göre belirlenecektir. Takım sorumluları 

katılımı ile kura çekilişi yapılacaktır.  

 

4.8 Turnuvada ilk iki dereceye giren takım ve sporcular için kupa ve madalya töreni yapılacaktır. 

 

4.9 Maç, 3 seti alan takım tarafından kazanılır, setlerde 2-2'lik eşitlik olması halinde, netice seti (5. set) en az 2 

sayı fark şartıyla 15 sayı üzerinden oynanacaktır. 

 

4.10 Maçlar katılım sayısına göre tek devreli lig veya eleme usulü olacaktır. Gruplardaki takım  

Sayıları müracaat eden takım sayısına  göre belirlenecektir. (Grup maçları tek devreli lig usulü diğer maçlar ise 

eleme usulü olarak planlanmaktadır.) 

 

4.11 Grup maçlarında puan eşitliği halinde sırasıyla şu kriterlere bakılacak;  

a) Sıralama; kazanılan maç sayısına göre belirlenir. Kazandığı maç sayısı fazla olan takım üst sırada yer alır. 

 

b) 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. 

 

c) Eşitliğin set averajında da devam etmesi halinde; sayı averajına bakılır. Eşitliği devam eden takımların 

yaptıkları tüm müsabakalar sonunda aldıkları sayıların toplamı, verdikleri sayıların toplamına bölünür. Takımlar, 

çıkan sayının büyüklüğüne göre yukarıdan aşağıya sıralanır. 

d) Eşitlik yine de bozulmamışsa bu durumdaki takımların kendi aralarında yaptıkları müsabakalardaki puan, set 

ve sayı averajına sıra ile başvurularak sıralama belirlenir. 

 

4.12 Takımlar salona uygun spor ayakkabısı giymeleri gerekmektedir. Libero zorunluluğu yoktur. 

 

4.13 Takım sorumluları, sporcu, antrenör centilmenlik kurallarına riayet ederek sorumlu davranışlar içinde 

bulunmalıdırlar. Bu kişilerin saha içi ve saha dışında Fair Play'e aykırı davranışlarda bulunmaları durumunda 

kendileri ve / veya takımları hakem ve gözlemci raporu ile ceza alabilir. 



 

4.14 Fair Play'e aykırı tutum ve davranışları vb diskalifiye edilen Sporcu, antrenör ve takım sorumlusu otomatik 

olarak en az bir maça çıkamama cezası alacaktır, bu ceza gözlemci ve hakem Raporları doğrultusunda, 

organizasyon kurulunca arttırılabilir. 

 
4.15 Turnuva Organizasyon Kurulu hükmen mağlubiyet gerektiren her türlü durumda ilgili takıma hükmen 

mağlubiyete ek olarak ihraç dahil her türlü cezayı verebilir. 

 

4.16 Takımlar maç saatinden 30 dakika  önce salonda hazır bulunması gerekmektedir. Müsabakanın başhakemi 

maçı başlatmak üzere sahaya çıktığında 6 (altı) oyuncu ile sahada yer almayan takım hükmen mağlup ilan edilir 

(3-0) geç kalan takımlar için herhangi bir bekleme süresi uygulanmaz. 

 

4.17 Kurallarda belirtilmeyen hususlarda TVF oyun kuralları geçerli olacaktır. 

 

4.18 Voleybol turnuvası ile ilgili her türlü konuda karar yetkisi Tertip Komitesi’ne ait olup, Komitenin turnuva 

ile ilgili her türlü değişikliği yapma hakkı saklıdır. 
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