
 

TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU 

 OTURARAK VOLEYBOL YARIŞMA YÖNERGESİ 

 

Amaç  

Madde1-Bu yönergenin amacı. Uluslararası  Bedensel Engelliler Voleybol Organizasyonu 

(WOVD) ve Uluslar arası Voleybol Federasyonu (FIVB)  kuralları uyarınca yurt içinde 

düzenlenecek Bedensel Engelliler Oturarak Voleybol müsabakalarında uygulanacak 

kuralları belirlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2- Ülkemizde oynanacak bütün resmî ve özel  oturarak voleybol müsabakalarının 

yapılması ve bu müsabakalarda meydana gelecek her türlü itirazların karara 

bağlanmasındaki usul ve esasları kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3 -  Bu yönerge,Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsüne 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar  

Madde 4- Bu yönergede geçen tanımlardan: 

Genel Müdürlük                          :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

Federasyon                 :Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunu, 

Yönetim Kurulu      :Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim                                   

Kurulunu, 

İl Müdürlüğü                :Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, 

Spor Kulübü                          :Genel Müdürlük veya Federasyon tarafından tescil edilmiş 

olan spor Kulübünü, 

WOVD                                                :Dünya Bedensel Engelliler Voleybol Organizasyonunu, 

ECVD                                                  :Avrupa Bedensel Engelliler Voleybol Komitesini 

FIVB                            :Uluslararası Voleybol Federasyonunu, 

TVF                            :Türkiye Voleybol Federasyonunu, 

Federasyon Temsilcisi              :Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu temsilcisini 

Disiplin Kurulu               :Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Disiplin 

Kurulunu,                                              ifade    eder. 



MÜSABAKALARA KATILMA ŞARTLARI 

Madde 5-  

Müsabakalara katılacak takım ve sporcularda aranacak şartlar 

a)Her takım en az 8 sporcuya sahip olacaktır. 

b)Takımlardaki sporcularda yaş sınırlaması olarak;en küçük 12 en yaşlı sporcu ise 50 yaşında 

olabilir. 

c)Müsabakalara katılacak kulüplerin tescillerinin yapılmış, takımları oluşturacak oyuncuların da 

GSİM’lükleri veya Federasyon tarafından düzenlenmiş sınıflandırma kartı olması şarttır. 

ç) Kulüpler; müsabakalara 1 İdareci, 1 Antrenör, 1 Antrenör Yardımcısı, 1 Doktor veya sağlık 

elemanı  ve en fazla 12 Sporcu ile katılabilirler. Oturarak Voleybol Müsabakalarında takımlar sahaya 

12 oyuncu ve 4 Takım Mensubu ile çıkabilirler. 

Ancak takımlar turnuvalara ve deplasmana gitmeleri durumunda ödenecek deplasman giderlerine 

ilişkin harcırah tahakkukları 10 sporcu + 1 yönetici ve  1 antrenör üzerinden yapılacaktır.(Takımlara 

müsabakaya getirdikleri oyuncu sayısı ve antrenöre göre ödeme yapılacaktır.) 

d) Kulüpler, müsabakaya gelirken beraberlerinde biri açık diğeri koyu renkli olmak üzere, iki takım 

forma getirmek zorundadırlar. Formaların ön ve arkaları aynı renkte olacaktır. Formaların ön  ve 

arkalarında 1'den başlamak üzere, 18 ‘e kadar numara bulunacaktır. Numaralar forma rengi ile zıt 

renkte olacaktır.Libero oyuncusunun forması takım formalarının renginden farklı olacaktır. 

Takımların forma renklerinin aynı olması halinde müsabakalarda ismi program da ilk yazılan (ev 

sahibi takım)  açık renk (tercihen beyaz) forma giyecektir. İki takımın anlaşması halinde bunun 

tersi uygulanabilir. 

Formalar kesinlikle çubuklu olmayacaktır.Formalara alınacak reklamlar, Federasyon Reklam 

Yönergesi esaslarına göre olacaktır.Sponsor firma ile yapılan sözleşme örneği müsabakaları 

başlamadan önce firma adı ve formada kullanılacak LOGO belirtilmek kaydı ile Federasyon’a 

bildirilecektir. Sporcular alt kısımlarına eşofman altı giyebilirler. Sporcular protez ,ortez ve yardımcı 

malzemeleri müsabaka esnasında kullanamayacaklardır.Ayrıca müsabakalarda üzerilerine giydikleri 

kıyafetlerde (şort.alt eşofman...)hiç bir destekleyici malzeme olmayacaktır.(şort ve eşofmanda 

sünger,bez...) 

e)Oturarak voleybol takımlarının başında sahaya çıkacak olan antrenörlerin aşağıda yazılı olan 

şartlardan birisini taşıması gerekmektedir; 

-TBESF oturarak voleybol antrenörlük belgesine sahip olması, 

-TBESF ten özel izin yazısı alanlar. 

Antrenörler sahada sporcu olarak yer alabilirler. 

f)Oturarak voleybola aşağıda yazılı olan engel gruplarına mensup olan sporcular katılabilecektir; 

-Amputasyonlar (Uzuvların her hangi bir yerinden kesilmiş ya da eksik olması) 

-Hareket sistemine ait engeller;Bacaklarda ve kollarda felç olma hali,eklem ankilozları(Hareket açıklığı 

kaybı),bacak boyu kısalığı,Omurga eğriliği (Skolyoz)cücelik,endoprotezler,Multipl Skleroz(MS), Polio, 

Serebral Palsi. 

 



g)Kulübün herhangi bir branşında lisanslı sporcusu,oturarak voleybol lisansı çıkartıp,takımlarda 

yeralabilir.  

ğ)Her takım, Sezon boyunca geçerli olacak kadrolarındaki Sporcu, Antrenör, İdareci ve Takım 

Mensuplarını gösteren listelerini müsabakaların başlama tarihinden 15 gün önce mesai bitimine 

kadar Federasyona yazılı olarak vermek zorundadırlar. Kulüp, bu listeye lisanslı sporcu olarak 

diledikleri sayıda sporcu ismi yazabilirler. Ancak müsabakalara çıkarken bu listede yer alan 

isimlerden, en fazla 12 sporcuyu müsabaka isim listesine yazabilirler.  

h)Müsabakaya katılacak Kulüpler, bu müsabakada yer alacak Sporcu, Antrenör, Antrenör 

Yardımcısı ve diğer Takım Mensupları’nın vizesi  yapılmış lisanslarını ve  Takım İsim Listesi’ni 

müsabaka başlama saatinden en geç 30 dakika önce Hakemlere veya Federasyon Teknik 

Komiseri’ne teslim etmek zorundadırlar. 

ı)Takımlar, sahada yer alacak sporcuların bedensel engeline göre önceden Federasyon’un yetki 

verdiği kişiler ve kurullar tarafından saptanmış sınıflandırma kartlarını esas alarak oynamak 

zorundadırlar. 

i)Her takımda  iki engelli bayan sporcu bulundurabilir. 

j) Oturarak Voleybol Müsabakalarında takımlar kadrolarında en fazla 12 (Oniki) sporcu 

bulundurabilirler.Libero oyuncusu müsabaka listesinde belirtilen 12 oyuncuya dahildir.Libero 

oyuncusu sakatlandığında listedeki diğer oyunculardan yedekte bekleyen bir oyuncuyla 

değişebilir.Listede yer alan oyuncular kadrodaki oyunculardır.Kadrodaki Oyunculardan sahada yer 

alıp, oyuna katılanlar Oyuncu, Kenarda oturanlar ise Yedek Oyuncudurlar. 

k)Libero oyuncusunun forma rengi takım forma renginin zıt rengi olmalıdır. 

l)-Kulüp takımları başında sahaya çıkacak en çok 4 kişilik görevli kişilerin (Takım Mensupları) isim 

listesini, görevlerini de belirtir    şekilde,   kimlik   fotokopileri   ile    iki adet   fotoğrafları   ile     

birlikte kategorilerindeki müsabakaların ilan edilen resmi başlama tarihinden 15 gün öncesi mesai 

saati bitimine kadar Federasyon’a bildirmek zorundadırlar 

m)Takım müracaatları Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonuna yapılacak olup,tarihleri ve 

katılım şartları internet sitesinden duyurulacaktır. 

  

Sağlam oyuncu 

Madde 6-Oturarak voleybol müsabakalarında  yer alan takımlarda isteğe bağlı olarak her takım 2  

adet bedensel engeli olmayan Bay-Bayan sağlam sporcu bulundurabilecektir.sağlam sporcular 1+1 

kuralına göre;1 oyuncu oyun alanında iken diğer oyuncu yedek sırasında oturacaktır.Oyuncu 

değişimi kendi aralarında yapılacaktır.Oyuncu değişimi WOVD oyuncu kurallarına göre her sette bir 

kere yapılacaktır. 

Sağlam oyuncular WOVD kurallarına göre ulusal faaliyetlerde oynayacaklardır. 

 

Sağlam Oyuncu kriterleri; 

-Ferdi branşlarda aktif sporcu olanlar, 

-Veteran (Aktif sporu bırakmış) sporcu olanlar, 



-Türkiye Voleybol Federasyonuna bağlı kulüplerde sporcu olmayanlar (TVF ye bağlı sporcu 

olmadıklarına dair İl Spor Müdürlüklerinden belge alınması mecburidir.) 

 

Bayan oyuncu 

Madde 7-2008-2009 Oturarak Voleybol liginde yer alan takımlarda,isteğe bağlı olarak her takım 2 

adet bedensel engeli olan ve sınıflaması yapılmış olan bayan sporcu oynatabilecektir.Bayan 

oyuncular 1+1 kuralına göre 1 oyuncu sahadayken diğer oyuncu yedek sırasında oturacak ve 

oyuncu değişimini kendi aralarında yapacaklardır.Ve oyuncu değişimleri WOVD oyun kurallarına 

göre her sette bir kere yapılacaktır.  

 

Sınıflandırma (Klasifikasyon) 

Madde 8: Sınıflandırma,maçlardan bir gün önce, önceden ilan edilecek  saatlerde  yapılacaktır.İlan 

edilecek saatlerde hazır bulunmayan ve mazeretlerini belgelemeyen takımların oyuncularının 

sınıflandırması yapılmayacak ve ilgili takım turnuvaya alınmayacaktır. 

 

File yükseklikleri 

Madde 9-File yüksekliği 

Erkeklerde :1.15 mt 

Bayanlarda:1.05 mt 

NOT:2008-2009 Oturarak Voleybol ligi erkekler kategorisinde oynatılacaktır. 

 

Saha ölçüsü 

Madde 10-Oturarak voleybol Oyun sahası 

 

 

 

 

 

 



 

Müsabaka tarihi ve yeri 

Madde 11-Oturarak voleybol liginin sezon; 

Müsabaka Tarihi ve Yeri,Federasyon internet sitesinden duyurulacaktır. 

 

Lig oluşumu 

Madde 12-Oturarak voleybol müsabakaları tek devreli lig şekline oynanacaktır.Takım sayısı az 

olduğundan tek devreli lig şeklinde oynanacaktır.Bütün takımlar birbirleriyle maç 

yapacaklardır.Müsabakalar sonunda sıralamalar belli olacaktır. 
 

Sezon öncesi federasyonun belirleyeceği tarihe kadar  müsabakalara katılmak isteyen Kulüpler, 

gerekli başvurularını yapacaklar ve  Federasyon Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi halinde 

Müsabakalarda oynamaya hak kazanacaklardır. 

 

Maç puanlama sistemi 

Madde 13-Bu sistemde müsabakalarda galibiyette (2), mağlubiyette (1), hükmen mağlubiyette (0) 

puan verilir. Puanların eşitliği halinde set averajı tatbik olunur. Bu değerlendirmede takımların 

aldıkları set toplamı, kaybettikleri set toplamına bölünür.Büyük sayıya sahip olan takım kazanır. 

Puan ve set averajlarının eşitliği halinde sayı averajı usulü tatbik olunur. Takımların bütün 

müsabakalar sonunda elde ettikleri sayı toplamı, kaybettikleri sayı toplamına bölünür. Büyük sayıya 

sahip olan takım kazanır. 

Bu durumda dahi eşitlik bozulmamışsa her iki takımın kendi arasında yaptığı müsabakalardaki 

puan, set ve sayı averajına sıra ile başvurularak kazanan tespit olunur. 

 

Setler 

Oturarak Voleybol müsabakaları 5 set üzerinden oynanacaktır.3 seti alan takım müsabakayı kazanır. 

 

Set Kazanma 

Bir set(netice seti-5’inci-set hariç)en az 2 sayı farkla 25 sayıya ulaşan takım tarafından kazanılır.Sayılarda 

24-24’lük eşitlik olması halinde oyun iki sayılık farka ulaşana kadar(26-24,27-25 gibi) devam eder. 

 

Maç Kazanma 

Maç,3 seti alan takım tarafından kazanılır. 

Setlerde 2-2’lik eşitlik olması halinde,netice seti(5’inci)en az 2 sayı farkla 15 sayı üzerinden oynanır. 

 

Salonda hazır bulunmama ve eksik takım 

Madde 14-Eğer takım sahaya davet edildikten sonra oynamayı reddederse,maçta hazır bulunmadığı ilan 

edilir ve ceza olarak setleri 25-0,maçı da 3-0’lık sonuçla maçı kaybeder. 

-Geçerli bir sebep göstermeksizin zamanında oyun alanında bir takımın maçta hazır bulunmadığı ilan 

edilir.Ve maçı 25-0 ve 3-0’lık sonuçla kaybeder. 



-Bir takım set veya maç için eksik ilan edilirse,seti veya maçı kaybeder.Rakip takıma seti veya maçı 

kazanması için gerekli sayılar yada sayı ve setler verilir.Eksik ilan edilen takım ise daha önce aldığı sayı  ve 

setleri aynen muhafaza eder. 

Antrenörlük şartları 

Madde 15-Takımların başında sahaya çıkacak olan antrenörler,takım kurma şartlarında belirtilen 

özelliklerden birisine  sahip olmalı ve Federasyon tarafından düzenlenecek olan antrenörlük seminerine 

katılmış olması ve federasyon tarafından onay belgesi  ve izin  verilmiş olması gerekir. 

 

Hükmen yenik sayılma 

Madde 16-Hükmen yenik sayılmayı gerektiren haller şunlardır; 

a)Müsabaka programın da ilan edilen müsabaka saatinden itibaren 15 dakikalık ek bekleme süresi 

sonunda, lisans ve puan kartlarının ibraz edilmemesi  

b)Vaktinde müsabaka kıyafeti ile oyun sahasında bulunmamak ve Uluslararası Oyun Kurallarının 4. 

maddesi hariç müsabaka başında veya devamında ( 6 ) oyuncudan eksik kalmak, 

c) Müsabaka saatinden evvel oyuncuların lisanslarını ve puan kartlarını görevli hakeme vermemek, 

ç)Lisanssız oyuncu oynatmak, 

d) Lisans ve puan kartlarının muayenesinden sonra hakemin oyuncuları tanımamasından istifade ederek 

oyuncu değiştirmek, 

e)Cezalı oyuncu oynatmak, cezalı antrenör, teknik yönetici veya yöneticiye takımı yönettirmek, cezalı 

oyuncuya antrenörlük, teknik yöneticilik ve yöneticilik yaptırmak, 

f)Lig oluşum statüsünde belirtilen (12-45 yaş)yaşların dışında oyuncu oynatmak, 

g)Sporcu, idareci ve antrenörün hakeme müdahale ve oyuna müdahale etmesi, kavgaya sebebiyet 

vermesi ve bu müdahaleler dolayısıyla hakemin müsabakayı devam ettirme imkanı bulunmaması, 

ğ)Ayrıca seyircilerin taşkın, edebe aykırı hareket ve fiilleri sonucu müsabakanın devam ettirilmesine imkan 

kalmaması halinde, buna taraflardan birinin veya ikisinin seyircisinin sebep olduğuna kanaat getirilirse, o 

takımın veya her iki takımın hükmen yenik sayılmasına karar verilebilir, 

h)Sahte ve yanıltıcı olarak lisans kimlik ve puan kartı ibraz etmek ve vize edilmemiş lisans ibraz 

etmek, 

ı)Bir müsabakada başhakem tarafından sahadan çıkarılmak istenen oyuncu, idareci veya antrenörün 

sahayı terk etmemeleri, başhakemin kararını takım kaptanına bildirmesi, takım kaptanının da bu kişilerin 

sahadan çıkarılmasını temin edememesi sonucu hakemin oyunu tatil etmesi, 

i)Bir müsabakanın neticesi üzerinde önceden anlaşmak (Federasyonca kanaat getirilmiş olmak kaydıyla 

her iki takım da hükmen yenik sayılır.), 

j)Ertelenen müsabakalarda, erteleme tarihinde oynama hakkı bulunmayan sporcuları oynatmak, 

k)Müsabakanın neticesi üzerinde önceden anlaşma yapılarak oynandığının tespit edilmesi halinde, 

l)Herhangi bir takımın leh ve aleyhine netice verecek şekilde müsabakayı tamamlamadan sahadan 

çekilmek, isteyerek yenilgiye neden olacak şekilde davranmak, müsabakanın başlangıcından 

bitimine kadar herhangi bir bölümünde herhangi bir amaçla müsabakanın normal akışını etkileyecek 

şekilde oynamaktan imtina etmek, 



m)Müsabaka sırasında, oyuncu, idareci, antrenör ve antrenör yardımcısı ve diğer takım 

mensuplarının ayrı ayrı veya toplu olarak hakemlere, teknik komiser ve Federasyon temsilcilerine 

sözlü ve fiili saldırılarda bulunmaları sonucunda maçın başhakeminin maçı bu takım aleyhine tatil 

etmesi, 

 
Sahaya bir mazeretleri olduğu için (kaza, afet durumu v.s.) çıkamayan ve müsabaka Başhakemi 

tarafından Sayı Cetveli’nde hükmen yenik olarak belirtilen takımların mazeretleri,  Yönetim Kurulu 

tarafından kabul edilmez ise; hükmen mağlup edilen takıma puan verilmez. 

 

Ayrıca, müsabaka başında veya esnasında, takımlardan birinin herhangi bir nedenle protesto amacı 

ile oynamaktan imtina etmesi veya hakem tarafından tatil edilen müsabaka sonrasında veya teknik 

kurulca kabul edilmeyen bir mazeret ile ilan edilen müsabakaya çıkmayı reddeden takıma, fiilinin 

ağırlığına bağlı olarak, teknik kurulun teklifi ve Federasyon Yönetim Kurulu’nun kararı ile ayrıca 2 

(iki) Puan silme cezası verilebilir. 

 

Müsabakaların yeri ve saati: 

Madde 17-Müsabakalar fikstürde ilan edilen yer, tarih vesaatte oynanır. Ancak, Federasyon, 

gerekli gördüğü hallerde müsabakanın yeri, saati, hakemleri ve diğer görevlilerinde değişiklik 

yapmaya yetkilidir.İl Müdürlükleri müsabakalarla ilgili her türlü tedbiri almak ve uygulamak 

zorundadır. 

 

Müsabakaların yönetimi 

Madde 18-Federasyonca düzenlenen  Oturarak Voleybol müsabakalarında, Baş Hakem,Yardımcı 

Hakem,2 çizgi hakemi ve 2 masa hakemi ile müsabakalar yönetilecektir. Saha Teknik Komiserinin 

onayı ile müsabakalar eksik hakemlede oynatılabilir veya Teknik Komiserin oluru ile aynı evsafta 

görevi olmayan bir başka hakem de müsabaka için görevlendilebilir. Masa Görevlileri’nden birisi 

takımların sınıflandırma puanlarını kontrol etmekle yükümlüdür. Müsabakayı yönetecek hakemlerin  

Federasyon bünyesine Oturarak Voleybol hakemliği seminerine katılmış olan hakemler olması 

gereklidir. 

 
Müsabakanın Başhakemi raporunu, müsabaka bitiminde aynı gün içerisinde  Teknik Komisere veya 

Federasyon Görevlisine teslim etmek zorundadır. 

 
Müsabaka başladıktan sonra, herhangi bir nedenle ertelenmesi durumunda,  daha  sonra  

oynanacak ertelenen müsabakada takımlar ilk müsabakadaki isim listesine kadrodaki oyunculardan 

bir veya çoğunu ve/veya Takım Görevlisi’ni ilave edemezler. Ancak; müsabakanın hava atışı 

yapılmadan  önce herhangi bir nedenle ertelenen müsabakaların tekrarı olan müsabakada, 

erteleme tarihinde o kulübün lisanslı sporcuları yer alabilirler. 

 

itirazlar 

Madde 19-Müsabakadan önce yapılacak itirazlar, itiraz gerekçesi belirtilmek suretiyle yazılı olarak 

takım idarecisi, antrenör veya takım kaptanı tarafından teknik kurula yapılır.Müsabaka anında  



takım kaptanı,müsabaka sonrasında takim idarecisi tarafından  yapılacak itirazlar müsabaka 

bittikten sonra müsabaka cetvelinin arkasına yazılarak imzalanır.Yapılan itirazlar OV Teknik Kurul 

ve OV Merkez Hakem Kurulu tarafından incelenerek sonuca bağlanır ve itiraz eden tarafa iletilir. 

 

Oyuncu sınıflamaları ile ilgili itirazlar Sınıflandırma Kurulunca, sınıflandırma yönerge ve esasları 

dikkate alınarak değerlendirilir.İtirazlar için Federasyonca belirlenecek bedel ödenir.Aksi halde itiraz 

yapılmış sayılmaz. 

Mali Konular 

Madde 20- Müsabakaları yöneten hakemler ve diğer görevlilerin yollukları ve harcırahları, ilgili  

mevzuata uygun  olarak Federasyon tarafından karşılanacaktır. 

 

Cezalar 

Madde 21- Müsabakalardan ihraç edilen ve hakkında rapor tutulan sporcu, antrenör ve diğer takım 

mensupları hakkında "Disiplin Yönergesi" hükümleri uygulanır. 

 

Kupa sıralama statüsü 

Madde 22-Grup Sıralama Müsabakaları sonucunda kupa ve ödül dağılımı aşağıdaki şekilde 

olacaktır; 

Türkiye 1. Ligi’nde müsabakaların sonucunda ilk 3 sırayı alan takımlar, ligin birincisi, ikincisi, 

üçüncüsü olarak tescil edilecek ve kupa (Madalya) verilecektir. Ayrıca WOVD statüsü gereği 

takımların   aldıkları   sıralamaya   göre  Lig Takımları  Avrupa   Kupa Müsabakalarına katılmaya 

hak kazanacaklardır. Hak kazandığıhalde Avrupa Kupalarına katılmak istemeyen kulüplerin yerine 

istek halinde sıralamada bir alt sırayı alan kulüp Avrupa Kupaları müsabakalarına katılabileceklerdir. 

 

TV  yayınlari statüsü 

Madde 23-Resmi ve Özel tüm Oturarak Voleybol Ligi ve turnuvaları müsabakalarının canlı  veya  

banttan yayınlanması  Federasyon’un iznine tabidir. Bu müsabakaların yayın bantlarının tamamının 

bir kopyası müsabaka tarihinden itibaren 48 saat içerisinde Federasyon’a teslim edilecektir. 

 

Liglerin başlama ve bitiş tarihleri 

Madde 24-Müsabakaların başlama ve bitiş tarihi Federasyon’ca tespit edilip Kulüplere bildirilir.  

 

Ödüller 

Madde 25-Müsabakalar sonucunda, Lig Müsabakaları’nda ödüller Federasyon Yönetim Kurulu 

tarafindan belirlenir. Herhangi bir nedenle Federasyon ödül törenlerine katılmayan takımlar veya 

mensupları Disiplin Yönergesi hükümlerine göre ceza kuruluna sevk edilirler. Müsabakaların 

bitiminden sonra Yönetim Kurulu uygun gördüğü takdirde çeşitli takımlara çeşitli ödüller verebilir 

(Örnek: Centilmenlik Kupası vs. gibi). 
 
 

 
 



 
        ÇEŞITLI  HÜKÜMLER 

 

Milli müsabaka ve özel müsabaka ile ilgili hükümler 

Madde 26-Milli Takım oluşturulması sırasında yetkililerce Milli Takım kadrosuna alınmasına karar 

verilen sporcular davete katılmak zorundadırlar. Mazereti olmaksızın katılmayanlar veya sporcuların 

katılmalarını engelleyenler hakkında Disiplin Kurulu   Ceza Yönetmeliği hükümleri uygulanır.Milli 

Takımlar ve Kulüp Takımları Yurtdışı temaslarında Merkez Hakem Komitesi'nin belirleyeceği bir 

hakemi ve bir görevliyi beraberinde götürmek mecburiyetindedirler. Merkez Hakem Komitesi'nin 

görevlendireceği hakem veya gözlemcinin tüm masrafları kulüp tarafından karşılanacaktır. Kulüpler 

Türkiye içinde yapacakları bütün özel turnuvalarda hakemleri, Federasyon Oturarak Voleybol 

Merkez Hakem Kurulundan istemek zorundadırlar. Hakemlerin yol, konaklama ve maç ücretlerini 

turnuvayı tertip eden takım üstlenecektir. 

Temsil yetkisi 
 
Madde 27-Lig’de ilk üç sıralamaya giren takımlar ülkemizi yurtdışında temsil etmeye hak 

kazanırlar. 

                            SON HÜKÜMLER 

 

Yürürlük 

Madde 33- Bu yönerge, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu’nda kabul 

edildikten sonra, GSGM ve Federasyonun Internet sitelerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 34-Bu yönerge hükümlerini Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu yürütür. 

 

 

 


