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TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU 
PLAJ VOLEYBOLU TALİMATI 

 

1. BÖLÜM – GENEL HÜKÜMLER 
 

AMAÇ  
Madde 1- Bu Talimatın amacı, ülkemizde oynanan tüm plaj voleybolu müsabakalarının sınıflandırılması, 

hazırlığı, oynanması ve tescili ile bu müsabakaların uluslararası kurallara uygun olarak yönetimiyle ilgili usûl 

ve esasları düzenlemektir. 
 

KAPSAM 
Madde 2- Ülkemizde oynanacak bütün plaj voleybolu müsabakalarının organizasyonu ile bu 

müsabakalarda meydana gelecek her türlü itirazın karara bağlanmasındaki usûl ve esasları kapsar. 
 

DAYANAK 
Madde 3- Bu Talimat 22 Mart 2005 tarih ve 25763 sayılı Resmî gazetede yayımlanan Türkiye Voleybol 

Federasyonu Çalışma Usûl ve Esaslarına Dair Ana Statünün verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır. 
 

TANIMLAR 

Madde 4- Bu Talimatta geçen; 
 

Genel Müdürlük   :  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 
Federasyon   :  Türkiye Voleybol Federasyonunu, 

İl Müdürlüğü   :  Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, 

Plaj Voleybolu Kurulu : Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve plaj voleyboluyla ilgili   
   teknik ve idari konularda karar vermeye yetkili kurulu, 

FIVB    :  Uluslararası Voleybol Federasyonunu, 
CEV    :  Avrupa Voleybol Konfederasyonunu, 

Teknik Delege   : Plaj Voleybolu Kurulu tarafından belirlenen ve plaj voleybolu organizasyonlarında   

                                                            organizasyon ve teknik konulardan sorumlu ve yetkili kişiyi, 
Plaj Voleybolu Hakem Komitesi : MHK bünyesinde, üç üyeden oluşturulan ve Türkiye’de plaj   voleyboluna   

   ilişkin hakemlik ve hakem gözlemciliği ile ilgili konulardan sorumlu olan  
   komiteyi, 

Hakem Gözlemcisi : Plaj Voleybolu organizasyonlarında hakemlerden sorumlu ve yetkili kişiyi, 

Organizatör (Promoter) : Plaj Voleybolu organizasyonları düzenleyen resmî ya da özel kurum veya  
   kuruluşları  

 
   ifade eder.  

 

2. BÖLÜM – ESAS HÜKÜMLER 
 

PLAJ VOLEYBOLU KURULUNUN KURULUŞU, GÖREV VE YETKİLERİ, TOPLANTI YÖNTEMİ 
Madde 5- Plaj Voleybolu Kurulunun Kuruluşu; 

5.1. Federasyon Başkanının görevlendirdiği As Başkan veya Yönetim Kurulu üyesi tarafından belirlenerek 
Başkanın görüşüne sunulan en az 4 en fazla 8 üyeden oluşur ve Başkanın önerisi üzerine Yönetim Kurulu 

kararı ile kurulur. Görev süresi 2 yıldır. 

5.2. Kurul ilk toplantısında üyeleri arasından bir Plaj Voleybolu Koordinatörü seçer. Başkan ihtiyaç hâlinde 
kurul üyelerine özel görev ve sorumluluklar verebilir. 

5.3. Eksilen üyenin yerine aynı yöntemle yeni üye atanabilir. 
5.4. Bir yılda mazeretli olarak 2, her ne sebeple olursa olsun yılda 3 olağan kurul toplantısına katılmayan 

üyenin üyeliği düşer. Üyeliği bu şekilde düşen üyeler, 4 yıl süre ile yeniden Plaj Voleybolu Kurulu üyeliğine 
atanamazlar. 

5.5. Kurul üyeleri, atanmalarındaki usûl izlenerek görevden alınabilir. 

5.6. Görev süresi 2 yıl olmakla birlikte Federasyon Başkanı bu zaman zarfında görevden ayrılırsa Plaj 
Voleybolu Kurulunun görev süresi de sona erer. 
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Madde 6- Plaj Voleybolu Kurulunun Görev ve Yetkileri; 
6.1. Plaj voleybolu turnuvalarında uygulanacak olan teknik ve idari kuralları belirlemek, 

6.2. Turnuvalarda görevlendirilecek teknik delegeleri tespit ve tayin etmek, 

6.3. Organizatörlük için müracaat eden, bu talimatla belirlenen şartları taşıyan adaylarla ilgili inceleme yaparak 
organizatörlüklerinin (promoter) ön onayını vermek, 

6.4. Plaj voleybolu turnuvası tertip edecek organizatörlere başvuruları doğrultusunda ön izin vermek, 
6.5. Teknik Delegenin raporlarını değerlendirmek, 

6.6. Hakem gözlemcisinin raporlarını değerlendirmek, 

6.7. Her sezon için düzenlenecek olan müsabakaların statülerini belirlemek, 
6.8. Türkiye’de plaj voleybolunun gelişmesi ve yaygınlaşması için gerekli girişim ve çalışmaları yapmak, 

hazırlanan çalışmaları onaylanmak üzere Federasyon Yönetim Kuruluna sunmak. 
6.9. Plaj voleybolu organizasyonlarında, bu Talimat kapsamındaki her konuda nihai karar mercii 

Federasyon Yönetim Kuruludur. 
 

Madde 7- Toplantı Yöntemi; 

Plaj Voleybolu Kurulu toplantılarına Koordinatör başkanlık eder. Koordinatörün bulunmadığı oturumlara Kurul 
Sekreteri başkanlık eder. Başkan, gerekli gördüğü hâllerde Kurul toplantılarına katılır ve Kurula başkanlık eder. 

7.1. Plaj Voleybolu Kurulu 2 ayda bir düzenli olarak toplanır. Ancak, gerektiğinde acil toplantı yapılabilir.  
Toplantılardan önce üyelere gündem gönderilir. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi tespit edilir. 

7.2. Toplantılarda kararlar salt çoğunlukla alınır. Katılım nedeniyle salt çoğunluğun sağlanamadığı durumlarda 

oturum başkanının oyu 2 oy sayılır. 
7.3. Kurul, ihtiyaç duyulduğu takdirde Federasyonun diğer kurul ve alt kurul üyelerini görüşlerine başvurmak üzere 

toplantılarına davet edebilir. Bu kişilerin oy kullanma hakkı yoktur. 
7.4. Kurul, verdiği tavsiye kararlarını yazılı hâle getirip Plaj Voleybolu Kurulu defterinde imza altına alarak Başkana 

sunar. 
 

TEKNİK DELEGE 

Madde 8- Teknik Delege Olma Şartları; 
8.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

8.2. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, 

8.3.  Ceza kurullarınca 6 aydan fazla ceza ile cezalandırılmamış olmak, 
8.4. Trafik suçları hariç, 3 aydan fazla hapis veya yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası ile hükümlü bulunmamak, 

8.5. Teknik Delegeler, bu şartlara ilaveten; Plaj Voleybolu Kurulunca belirlenen kriterlere uygun kişiler 
arasından belirlenir ve Federasyon resmî web sitesinde ilan edilir. 

8.6. Plaj Voleybolu Kurulu tarafından her turnuva için bir teknik delege atanır. 

 
Madde 9- Teknik Delegenin Görev ve Yetkileri; 

9.1. Teknik Delege, atandığı turnuvadaki en yüksek yetkilidir. 
9.2. Plaj Voleybolu Kurulu ile işbirliği içinde organizasyon kitapçığı, organizasyon planı, resmî formlar, 

organizatör yükümlülükleri, teknik kontrol listesi ve Federasyon ile organizatör arasındaki tüm ilgili yazışma 
ve anlaşmalar çerçevesinde turnuvanın hazırlıklarını denetler. 

9.3. Plaj Voleybolu Kurulunca her turnuva için en az 1 ay önceden tayin edilir. 

9.4. Plaj Voleybolu Kurulunun talebi hâlinde inceleme ve araştırma faaliyetinde bulunur ve bu çalışmalarını 
rapor halinde Kurula sunar. 

9.5. Hakemlerin, saha personelinin, gönüllülerin faaliyetlerini ve diğer çalışmaları hakem gözlemcisi ile 
koordineli olarak denetler. 

9.6. TV yayınlarını TV Yayın Sorumlusu ile koordine eder. 

9.7. Basınla ilgili konuların sorunsuz olarak yürütülebilmesi için basın görevlisi ile koordinasyonu sağlar. 
9.8. Sağlık ve doping kontrolleri yapılan turnuvalarda, Federasyon Sağlık Kurulu ile koordinasyonu sağlar. 

9.9. Organizatörlerin malî yükümlülüklerini yerine getirmelerini takip eder. 
9.10. Turnuvanın promosyon ve pazarlama faaliyetlerinin anlaşma şartlarına uygun yürütülmesini sağlar. 

9.11. Ön toplantı ve teknik toplantıyı yönetir. 

9.12. Federasyon görevlileri, hakemler, organizasyon ekibi, saha personeli, gönüllüler ve diğer görevliler ile 
işbirliği içinde turnuvanın sorunsuz olarak yürütülmesini sağlar. 

9.13. Organizatör ile koordinasyon içinde sahaları belirler. 
9.14. Turnuvada görevli personelin verilen görevleri doğru ve eksiksiz olarak yerine getirmesini sağlar. 
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9.15. Turnuvayı her yönüyle koordine eder, organizasyon, maç sonuçları, hakemler ve sağlık konularıyla 
ilgili bir şikayet ya da itiraz olması halinde Hakem Gözlemcisi ile görüştükten sonra nihai kararı verir; gerekli 

hâllerde konuyu Plaj Voleybolu Kuruluna aktarır. 
9.16. Müsabaka alanında kaldığı süre içinde, toplantılarda, basın toplantılarında, röportajlarda ve 

organizasyonun her aşamasında Federasyonu temsil eder. 

9.17. Ödül töreninin sorunsuz olarak yürütülmesini sağlar. 
9.18. Federasyon kurallarına uygun olarak raporları hazırlar (inceleme, stadyum onayı, sonuç raporu) ve 

bunları Plaj Voleybolu Kuruluna gönderir. 
9.19. Organizasyonun Federasyonun istediği şartlara uymaması halinde başlamadan veya herhangi bir 

etabında Plaj Voleybolu Kuruluna (As Başkan veya Koordinatöre) bilgi vererek turnuvayı iptal eder.  
 

HAKEM GÖZLEMCİSİ 

Madde 10-  Hakem Gözlemcisi olma şartları;  
10.1. Plaj Voleybolu Hakem Gözlemcisi olmak için TVF Voleybol Hakemliği Talimatının 45. maddesine 

ilaveten aranacak şartlar MHK tarafından belirlenir. 
10.2. Hakem gözlemcileri, Plaj Voleybolu Kurulunun talebi üzerine, Plaj Voleybolu Hakem Komitesi 

tarafından atanır. 
 

Madde 11- Hakem Gözlemcilerinin Görev ve Yetkileri; 

11.1. Genelgelerde belirlenen tüm görevleri ve müsabakaların hakemlikle ilgili yönlerini üstlenir. 
11.2. Organizasyon süresince Teknik Delegeye bağlı olarak çalışır. 

11.3. Müsabakalardan önce Plaj Voleybolu Hakem Komitesi tarafından tayin edilen hakemlerin tam ve 
doğru olarak müsabaka yerinde olup olmadıklarını kontrol eder ve oyun sahası ve gereçlerinin  

uygunluğunu teyit eder. 

11.4. Turnuvanın başlangıcından 1 gün önce görevli hakemlerin katılacağı  toplantıyı düzenler ve yönetir. 
11.5. Hakemler ve saha personeliyle birlikte oyun sahasında müsabakanın sorunsuz olarak yürütülmesini 

sağlar. 
11.6. Turnuva boyunca hakemlerin çalışmalarını gözlemler, performanslarını değerlendirir ve her sabah 

günün ilk maçından önce bir gün önceki performansları değerlendireceği hakem toplantısını yapar. 

11.7. Her gün sahayı ve donanımları kontrol eder ve varsa eksiklikleri Teknik Delegeye bildirir. 
11.8. Saha personeliyle işbirliği içinde maç protokolünün uygulanmasını sağlar.  

11.9. Her müsabakadan sonra müsabaka cetvelini kontrol eder, varsa aksaklıkları belirler, gözlemci 
raporunu düzenler. 

11.10. Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Kuruluna ve Plaj Voleybolu Hakem Komitesine turnuvanın 
hakemlik yönleri ile ilgili olarak düzenleyeceği genel bir rapor sunar. Müsabakalarla ilgili gözlemci raporlarını 

Plaj Voleybolu Komitesine gönderdiği rapora ekler. 
 

ORGANİZATÖR (PROMOTER) 

Madde 12- Organizatör olma şartları; 
12.1. Ceza Kurulları tarafından ceza talimatlarına göre 3 aydan fazla ceza ile cezalandırılmamış olmak. 

12.2. Altı aydan fazla hapis veya yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak 
(Trafik suçları hariç). 

12.3. Federasyon tarafından bu Talimatın 28.2. maddesi gereği “plaj voleybolu turnuvalarından ihraç” ile 

cezalandırılmamış olmak, 
12.4. Bu Talimatın 28.3. maddesi gereği lisansı/izni askıya alınmamış olmak (Bu durumda olanlar yükümlülüklerini 

yerine getirdikten sonra organizatör olabilirler). 
 

Madde 13- Organizatörün Görev ve Sorumlulukları 

13.1. Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Talimatı ve diğer talimatlara, bunlara dayanılarak çıkarılan 
genelgelere uyar ve bu mevzuatla verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 

13.2. Başvuru formlarını Federasyondan temin ederek ilan edilen tarihe kadar doldurup teslim eder. 
13.3. A tipi uluslararası organizasyon yapacak olan organizatör adayı ise FIVB ve CEV organizasyonları için 

ödenmesi gereken katılım bedelini banka teminat mektubu veya nakten garanti eder. 
13.4. Her turnuva veya her etap sonunda katılan sporcuların lisans numaraları, isim listeleri, müsabaka 

sonuçları, turnuva puanları ile ilgili bilgileri günlük bültenler şeklinde Plaj Voleybolu Kuruluna gönderir. 

13.5. Organizasyon planı hazırlar. 
13.6. Turnuva kitapçığı hazırlar (A ve B tipi turnuvalar için). 

13.7. Turnuva sahasını hazırlar. 
13.8. Sporcuların istenilen vasıflarda otellerde konaklamalarını temin eder. 
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13.9. Türkiye Voleybol Federasyonunca her yıl ilan edilen bedeller doğrultusunda turnuvada görev alan 
teknik delege, hakem gözlemcisi  ve hakemlerin yolluk ve günlük ücretlerini öder. 

13.10. Organizasyonda verilecek ödülleri temin eder. 
13.11. Turnuva yapılacak yerdeki yerel yönetimden teminat veya garanti alarak federasyona aktarır. 

13.12. Basın ve TV Kuruluşlarıyla ilişki kurarak organizasyonun medyada yer almasını sağlar. 

13.13. Federasyon yetkilileri, yerel makamlar ve görevlilerle iyi ilişkiler kurar ve uyum içinde çalışır. 
 

MÜRACAAT 
Madde 14- Organizatörler, Federasyon tarafından belirlenen formları hazırlayarak yapılacak organizasyonun 

başlama tarihinden en az 45 gün önce Federasyona müracaat etmek zorundadır. 
 

FERDİ PLAJ VOLEYBOLU LİSANS MECBURİYETİ 
Madde 15- Plaj Voleybolu müsabakalarına katılacak sporcular “Ferdi Plaj Voleybolu Lisansı” almak 

zorundadır (Halk tipi turnuvalar hariç). 

15.1. Ferdi plaj voleybolu lisansı yalnızca plaj voleyboluna ait müsabakalarda geçerlidir. 
15.2. Ferdi plaj voleybolu lisansına sahip olan sporcu, bu lisansı başka bir branşa veya salon voleybolunda 

tescilli olduğu kulübünden bir başka kulübe transfer olmak amacıyla kullanamaz. 
15.3. Ferdi plaj voleybolu lisansları her yıl vize edilir. 

15.4. Lisans işlemleri, Federasyon tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde, Federasyon ve Federasyon 

Lisans ofislerince yapılır. 
 

FERDİ PLAJ VOLEYBOLU LİSANS İŞLEMLERİ 
Madde 16- Plaj voleybolu müsabakalarına katılacak sporcular tarafından aşağıda belirtilen belgeler  tam ve 

eksiksiz olarak Federasyon veya Federasyonun lisans ofislerine teslim edilir. Federasyon veya Federasyon 
lisans ofisleri gerekli belgelerin tam ve eksiksiz olarak teslim edildiğini gördükten sonra Plaj Voleybolu Ferdi 

Lisansını onaylayarak ilgiliye verir.; 
16.1. İstenen belgeler; 
16.1.1. Sporcu tarafından doldurulan 1 adet bilgi formu ve resimli Plaj Voleybolu Ferdi Lisansı (organizatör 

tarafından verilecek veya Federasyon resmî internet sayfasından doldurulacaktır), 
16.1.2. Resmî veya özel sağlık kuruluşlarından son 6 ay içinde alınmış sağlık raporu. 
16.2. Sporcular her organizasyonun başında içinde bulunulan sezonda düzenlenmiş veya vizesi yapılmış 
Plaj Voleybolu Ferdi Lisansını Teknik Delegeye teslim eder. Organizasyonun sonunda lisanslar Teknik 

Delege tarafından sahiplerine iade edilir. 
 
Madde 17- Sporcuların her türlü resmî plaj voleybolu müsabakasına katılabilmek için bu talimat 
hükümlerine göre düzenlenmiş  ve o sezon için geçerli olan Plaj Voleybolu Ferdi Lisanslarını Teknik 

Delegeye ibraz etmeleri zorunludur. 
17.1.  Plaj Voleybolu Ferdî Lisansının vize  edilebilmesi için  15.1. maddede belirtilen belgelerin  (Lisans hariç)  her sezon 
yenilenerek Federasyona verilmesi zorunludur. 
 

PLAJ VOLEYBOLU SEZONU VE ORGANİZASYON BEDELİNİN DUYURULMASI 

Madde 18- Plaj Voleybolu sezonu bir takvim yılıdır. 
18.1. Federasyon her sezon öncesi Plaj Voleybolu Kurulunun da görüşünü alarak plaj voleybolu 

organizasyon, lisans tescil bedelini belirleyerek resmî internet sitesinde duyurur. 
 

TURNUVA ÇEŞİTLERİ 

Madde 19. Plaj Voleybolu turnuvaları dört çeşittir. 
Uluslar arası Turnuvalar 

Türkiye Şampiyonası Turnuvaları 
Puansız Turnuvalar 

Halk Tipi Turnuvalar 

Turnuva tipleri Plaj Voleybolu Kurulu tarafından her sezon başında ilan edilen kurallara ve (TV 
yayını, tribün kapasitesi, sporcu sayısı ve niteliği, yer, reklâm, yabancı sporcu gibi) göre belirlenir. 

Federasyon tarafından organize edilen veya onaylanan turnuvalar hariç, yapılacak Plaj Voleybolu 
organizasyonlarında “TÜRKİYE” ibaresinin kullanılması Federasyonun iznine tabidir. 

19.1. Uluslararası Turnuvalar 

19.1.1. Uluslararası turnuvalar, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Ulusal Olimpiyat Komiteleri, FIVB, 
CEV ve Türkiye Voleybol Federasyonunun gözetiminde ve izni ile çeşitli uluslara bağlı millî, temsilî takımlar 

arasında yapılan turnuvalardır. 



          TVF PLAJ VOLEYBOLU TALİMATI 
 

TVF - PVT 5 

19.1.2. Uluslararası  turnuvalarda, uluslararası oyun kuralları, saha düzeni, tribün ölçüleri ve kriterleri 
uygulanır (EK-PLAJ FIVB VE CEV GENELGESİ). 

19.1.3. Uluslararası turnuvalarda hakem gözlemcisini Plaj Voleybolu Hakem Komitesi, teknik delegeyi Plaj 
Voleybolu Kurulu tayin eder (FIVB VE CEV TURNUVALARI HARİÇ). 

19.1.4. Teknik Delegenin organizasyonun onayını verebilmesi için elemelerden 1 gün önce tüm alanın hazır 

olması gerekmektedir. Eğer organizasyon alanı 1 gün önce hazır olmaz ise teknik delegenin turnuvayı iptal 

etme yetkisi vardır. 
19.1.5.Federasyon her organizasyona hakem gözlemcisi ve gerektiği sayıda hakem görevlendirir. Bu 
kişilerin, organizasyon sırasında yolluk, konaklama yemek ve yevmiyeleri Federasyonca düzenlenen 

turnuvalarda Federasyonca, organizatör tarafından düzenlenen turnuvalarda turnuvayı organize eden 

organizatör tarafından karşılanır. 
19.1.6. Her maçta  bir baş, bir yardımcı ve bir sayı hakemi, yarı final ve final maçlarında en az iki çizgi 

hakemi, final maçlarında en az iki top toplayıcı bulundurulması gerekir. 
19.1.7. Müsabakalar FIVB'nin kabul ettiği resmî plaj voleybolu topu ile oynanır. 

19.1.8. Organizasyon sistemi CEV ve FIVB kurallarına göre uygulanır. 

19.1.9. Uluslararası turnuvalarda, sezon başlangıcında katılan sporcuların bir önceki yıl elde ettikleri 
derecelere göre topladıkları puanlar göz önüne alınarak sıralama yapılır ve ikinci turnuvadan itibaren yeni 

sezonda alınan puanlar önceki puanların üzerine ilave edilerek sıralamalar güncelleştirilir. A tipi turnuva 
yapan her kurum, kendi yaptığı organizasyonların toplam puanlarına göre, bir sonraki turnuvaya katılacak 

sporcuların puanlarını belirler.  
19.1.10. Uluslararası, Özel ve Federasyon tarafından düzenlenen turnuvalarda puantaj ve diğer şartlar 

Federasyonun yayımlayacağı bir genelge ile ilan edilir. 

19.1.11. A tipi uluslararası turnuvalarda, Avrupa ülkelerinin sporcularının katıldığı organizasyonlar için 
CEV'e,  kıtalar arası ülkelerden gelen sporcuların katıldığı organizasyonlar içinse FIVB’ye, organizasyonu 

düzenleyen kurum tarafından organizasyon ücreti ödenir. 
19.1.12. Uluslararası turnuva yapmak isteyen organizatör Federasyona uluslararası federasyonlara 

ödemesi gereken bedel kadar bir teminat mektubu vermek zorundadır. 

19.1.13. Uluslararası turnuvalarda, turnuvanın gerçekleşmesinden en geç 3 gün önce, CEV veya FIVB'ye 
ödenen ücretin makbuzu Voleybol Federasyonuna ibraz edilmelidir. 

19.1.14. Organizatör, plaj voleybolu genelgesinde belirtilen yere Federasyon logosunu koymak zorundadır. 
19.1.15. Katılımın fazla olduğu organizasyonlarda, bir gün önce, puanı az olan sporcular için ana tabloya 

girene kadar eleme maçları yapılır. Eğer katılım istenenden fazla değilse eleme yapılmaz. 

19.1.16. Uluslararası turnuvalarda, yabancı uyruklu sporcuların turnuvaya katılabilmek için, bağlı 
bulundukları federasyonlardan izin belgesi getirmeleri gereklidir. 

19.1.17. Organizasyona katılacak sporculara teknik toplantıda ilk tur müsabaka programı verilmelidir. 
19.1.18. Organizasyona katılım önceliği puan sıralamasına göre yapılır. Bu sıralamaya göre katılım 

turnuvanın türü ve anonsu ile belirlenen (ana tablo 24 veya 16) takım sayısını  aşıyorsa, ilk 16 veya 8 
takımın dışında kalan takımlar ana tablodaki yerlerini alana kadar eleme müsabakaları oynar ve bu 

müsabakalar sonucunda organizasyona katılacak takımlar belirlenir. Organizasyonun yapılacağı bölgelere ait 

yerel takımlardan, organizasyon öncesinde yapılacak eleme maçları sonucunda en yüksek puana sahip ilk 
ikisinin ana tabloda yer alması için, organizasyon katılım kontenjanı ayrılmalıdır. 

19.1.19. Uluslararası turnuvaların onayı ile ilgili son karar Yönetim Kurulu tarafından verilir. 
 

19.2. Türkiye Şampiyonası Turnuvaları 

19.2.1. Türkiye Şampiyonası turnuvaları Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından veya Federasyon 
gözetiminde ve Federasyon izni ile gerçekleştirilen ulusal organizasyonlardır. 

19.2.2. Türkiye Şampiyonası turnuvalarında, CEV ve FIVB oyun kuralları uygulanır. Türkiye Şampiyonası 
turnuvalarının serilerinde tribün kapasitesi en az 1500 kişi, finalinde en az 2500 kişi olmalıdır. Oyuncu alanı, 

hakem alanı ve ofisler ile kum kalitesi kriterlere uygun olmalıdır. Her turnuvada ambulans, sağlık ve 
güvenlik ekibi bulundurma zorunluluğu vardır. 

19.2.4. Türkiye Şampiyonası turnuvalarında Plaj Voleybolu Kurulu teknik delegeyi, Plaj Voleybolu Hakem 

Komitesi hakem gözlemcisini tayin eder. 
19.2.5. Teknik Delegenin organizasyonun onayını verebilmesi için elemelerden 1 gün önce organizasyon 

alanının hazır olması gerekmektedir. Eğer organizasyon alanı 1 gün önce hazır olmaz ise teknik delegenin 
turnuvayı iptal etme yetkisi vardır. 

19.2.6. Federasyon her organizasyona yeteri kadar hakem, hakem gözlemcisi ve bir teknik delege yollar. 

Bu kişilerin, yolluk ve yevmiyeleri Federasyon tarafından düzenlenen turnuvalarda Federasyon, organizatör 
tarafından düzenlenen turnuvalarda turnuvayı organize eden organizatör tarafından karşılanır. 
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19.2.7. Her maçta bir baş, bir yardımcı ve bir sayı hakemi, yarı final ve final maçlarında en az iki çizgi 
hakemi, final maçlarında en az iki top toplayıcı bulundurulması gerekir. 

19.2.8. Türkiye Şampiyonası turnuvalarında, sezon başlangıcında katılan sporcuların bir önceki yıl 
topladıkları puanlar göz önüne alınarak sıralama yapılır ve ikinci turnuvadan itibaren yeni sezonda alınan 

puanlar, önceki puanlara eklenerek sıralama güncellenir. B tipi organizasyon yapan her kurum, kendi 

yaptığı organizasyonların toplam puanlarına göre, bir sonraki turnuvaya katılacak sporcuların puanlarını 
belirler.  

19.2.9. Federasyonun kabul ettiği resmî plaj voleybolu topu ile oynanır. 
19.2.10. “Çift eleme” sistemi (2 mağlubiyetle elenilen sistem) uygulanır. 

19.2.11. Özel ve Federasyon tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası Turnuvalarında puantaj ve diğer 

şartlar Plaj Voleybolu Kurulu tarafından belirlenir ve Federasyonun yayımlayacağı bir genelge ile ilan edilir. 
19.2.12. Organizatör, plaj voleybolu genelgesinde belirtilen yere Federasyon Logosunu koymak 

zorundadır. 
19.2.13. Katılımın fazla olduğu organizasyonlarda, bir gün önce, puanı az olan sporcular için ana tabloya 

girene kadar eleme maçları yapılır. Eğer katılım istenenden fazla değilse eleme yapılmaz. 
19.2.14. Turnuvaya katılacak sporculara teknik toplantıda ilk tur müsabaka programı verilmelidir. 

19.2.15. Turnuvaya katılım önceliği puan sıralamasına göre yapılır. Bu sıralamaya göre katılım turnuvanın 

türü ve anonsu ile belirlenen (ana tablo 24 veya 16) takım sayısını  aşıyorsa, ilk 16 veya 8 takımın dışında 
kalan takımlar ana tablodaki yerlerini alana kadar eleme müsabakaları oynar ve bu müsabakalar sonucunda 

organizasyona katılacak takımlar belirlenir. Bu turnuvalara katılan takım sayısı her kategori için 16 takımdan 
az olamaz. Organizasyonun yapılacağı bölgelere ait yerel takımlardan, organizasyon öncesinde yapılacak 

eleme maçları sonucunda en yüksek puana sahip ilk ikisi için, organizasyon katılım kontenjanı ayrılmalıdır. 

19.2.16. Türkiye Şampiyonası Turnuvaları, 4 seri ve 1 finalden oluşmaktadır. 
19.2.17. Türkiye Şampiyonası Turnuvalarında dağıtılacak olan ödüller aşağıdaki gibidir: 

Serilerde ve Finallerde her kategori için  dereceye girenlere madalya ve kupa verilir; turnuva başına ayrıca 
ödenecek  para  ödülü Federasyon tarafından her sezon öncesi  belirlenir. 

19.2.18. Türkiye Şampiyonası Turnuvalarında takımlara organizatör tarafından her gün için birer forma, 
hakem ve organizasyon ekibi için birer t-shirt ve şort verilir. 

19.2.19. Türkiye Şampiyonası Turnuvalarının duyuruları, organizatör tarafından poster, afiş ve turnuva 

kitapçığı ile turnuvanın başlangıcından en az 15 gün önce organizasyonun gerçekleşeceği yörede yapılır.  
19.2.20. Turnuvalar süresince sporcuların ve organizasyon ekibinin kullanacağı içme suyu organizatör 

tarafından karşılanır. 
19.2.21. Türkiye Şampiyonası Turnuvalarının TV yayınları organizatör tarafından garanti edilir. 

19.2.22. Türkiye Şampiyonası Turnuvalarına T.C. uyruklu sporcuların yanı sıra Türkiye Liglerinde oynayan 

yabancı uyruklu sporcular da 29. madde hükümleri doğrultusunda katılabilirler.  
19.2.23. Türkiye Şampiyonası Turnuvalarının onayı ile ilgili son karar Yönetim Kurulu tarafından verilir. 

 
19.3. Puansız Turnuvalar 

19.3.1. Puansız turnuvalar her turnuvanın bağımsız olarak düzenlenebildiği açık turnuvalardır. 
19.3.2. Puansız turnuvalar Türkiye Voleybol Federasyonu gözetiminde ve Federasyon izni ile gerçekleşir. 

19.3.3. Puansız turnuvalarda, CEV ve FIVB oyun kuralları uygulanır. Tribünler minimum 500 kişi 
kapasiteli, oyun alanı ve kum kriterlere uygun olmalıdır. 

19.3.4. Puansız turnuvalarda hakem gözlemcisini ve teknik delegeyi Plaj Voleybolu Hakem Komisyonu 
tayin eder. 

19.3.5. Puansız turnuvalar en az 8 takımın katılımı ile düzenlenir. 

19.3.6. Federasyon her organizasyona yeteri kadar hakem, bir teknik delege ve hakem gözlemcisi yollar. 
Bu kişilerin, organizasyon sırasında yolluk ve yevmiyeleri Federasyon tarafından düzenlenen turnuvalarda 
Federasyon, organizatör tarafından düzenlenen turnuvalarda turnuvayı organize eden organizatör 
tarafından karşılanır. 

19.3.7. Her maçta bir baş  ve bir sayı hakemi bulunmalıdır. Yarı final ve final maçlarında en az iki çizgi 
hakemi bulunmalıdır.    

19.3.8. Federasyonun kabul ettiği resmî plaj voleybolu topu ile oynanır. 

19.3.9. “Çift eleme” (2 mağlubiyetle elenilen) sistemi uygulanır. 
19.3.10. Organizatör, plaj voleybolu genelgesinde belirtilen yere Federasyon logosunu koymak zorundadır. 

19.3.11. Her turnuvadan bir gün önce, gerekirse, ilan edilen ana tablonun dışında kalan  sporcular için 

eleme maçları yapılır. Eğer katılım istenenden fazla değilse eleme yapılmaz. 
19.3.12. Turnuvaya katılacak sporculara teknik toplantıda ilk tur müsabaka programı verilmelidir. 

19.3.13. Puansız Turnuvalarda her turnuva başına her kategoride dağıtılan ödül miktarı Federasyon 

tarafından her sezon öncesi  belirlenir. Dereceye giren sporculara madalya verilir. 
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19.3.14. Puansız Turnuvalarda sporculara ve hakemlere minimum 2 adet forma ve şort organizatör 
tarafından verilir. 

19.3.15. Turnuvalar süresince sporcuların ve organizasyon ekibinin kullanacağı içme suyu organizatör 
tarafından karşılanır. 

19.3.16. Puansız turnuvaların duyurusu afiş ve posterlerle turnuvanın düzenleneceği yörede turnuva 

başlangıcından önce organizatör tarafından yapılır. 
19.3.17. Puansız turnuvaların onayı ile ilgili son karar Plaj Voleybolu Kurulu tarafından verilir. 

 
19.4. Halk Tipi Turnuvalar 

19.4.1. Halk Tipi  turnuvalar;  

19.4.2. Halk tipi turnuvalar, Federasyondan izin alınmak kaydı ile tatil beldelerinde yerel olarak, eğlence 
için yapılan organizasyonlardır. 

19.4.3. Federasyon bu turnuvalara, saha ve oyun kuralları ile ilgili bazı bilgiler yollar, gerek duyduğunda 
yöresel bir temsilciyi kontrol için gönderir. 

19.4.4. Turnuva onayı Plaj Voleybolu Kurulu tarafından verilir. 
19.4.5. Halk Tipi turnuvalarda yerel olmak kaydı ile 1 sponsor alınabilir. Yerel veya yerel olmayan ikinci bir 

sponsor kullanıldığında, basın veya TV yoluyla haber niteliği kazandırıldığında, TV’de görüntü verildiğinde 

Halk Tipi turnuva, Puansız Turnuva olarak değerlendirilir ve Puansız Turnuva ile ilgili şartlar aranır. Bu 
şartlarda son karar Plaj Voleybolu Kurulu tarafından verilir. 

 
19.5. Yaş Grupları Turnuvaları 

19.5.1. Yaş grupları Turnuvaları iki yaş kategorisinde gerçekleştirilir.  

 18 yaş altı (18 yaşını doldurmamış sporcular) 
            21 yaş altı (21 yaşını doldurmamış sporcular) 

19.5.2. Yaş Grupları Turnuvalarında para ödülü Federasyonca belirlenir ve  karşılanır. 
19.5.3. Yaş Grupları Turnuvaları 4 seri ve 1 final turnuvasından oluşur. 

19.5.4. Yaş Grupları Turnuvalarında formalar Federasyon tarafından temin edilir. 
19.5.5. Federasyon her organizasyona hakem, gözlemci ve teknik delege yollar. Bu kişilerin organizasyon 

sırasında yolluk ve yevmiyeleri Federasyonca karşılanır. 

19.5.6. Yaş Grupları turnuvalarının amacı, genç sporcuları teşvik etmek, yeni plaj voleybolu sporcuları 
yetiştirmek, başarılı olan takımların Türkiye Şampiyonası Turnuvalarına katılabilmesini ve Uluslararası Yaş 

Grupları Turnuvalarında Türkiye’yi temsil etmesini sağlamaktır. 
 

MÜSABAKA SİSTEMİ 
Madde 20- Plaj Voleybolu müsabakalarında, CEV ve FIVB ’nin kullandığı “ikili eleme” sistemi uygulanr. 

20.1. İkili Eleme Sistemi; Takımların iki mağlubiyet alana kadar mücadele etmesine olanak tanır. 

Bir mağlubiyet alan takım mağluplar grubuna geçer ve yarı finale kalabilmek için galipler grubundan çapraz 
iki takımla karşılaşır. İki yarı finalin galipleri 1 ve 2’ncilik için, mağlupları da 3 ve 4’üncülük için final oynar. 
 

PUANLAMA SİSTEMİ 

Madde 21- Resmî müsabakaların puanlamasının hangi sistemde yapılacağına Federasyon karar verir. Özel 
müsabakaların puanlama sistemlerini Federasyonun onayını almak koşuluyla Tertip Kurulları tespit edebilir. 

Puanlama sistemi, Federasyonun resmî internet sitesinde yayınlanan plaj voleybolu genelgesi ile duyurulur. 
 

4. BÖLÜM -  MÜSABAKALAR 
 

MÜSABAKALARA GİRECEK TAKIMLAR VE MÜSABAKALARA KATILMA 

Madde 22- Müsabakalara girecek takımlar ve müsabakalara katılma aşağıda belirtildiği şekilde olur;  
22.1. Müsabakalara girecek takımlar 2 sporcudan oluşur. 

22.1.1. Her takımdaki sporcular ilan edilen puanlama sistemi ve bu sisteme dayalı olarak  elde ettikleri 

derecelere göre ferdî olarak puan alır, 
22.1.2. Her turnuva için yeni takım oluşturabilirler,  

22.1.3. Her turnuvaya aynı takımın katılma zorunluluğu yoktur,  
22.1.4. Turnuva sırasında sporcu değişikliği yapılamaz. 

22.2. Müsabakalara katılacak sporcularda aşağıdaki şartlar aranır; 
22.2.1. Bireysel olarak tescil olmak ve lisansını almış bulunmak, 

22.2.2. Herhangi bir sebeple müsabakalara girmekten men edilmemiş olmak. 
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SPORCULARIN MÜSABAKALARA KATILMASININ ENGELLENMESİ 
Madde 23- Yabancılarla Ulusal takım düzeyinde yapılacak olan resmî veya temsili müsabakalar için 

seçilmiş olan sporcuların form durumlarının korunması için bu müsabakaların sonuna kadar diğer her türlü 
spor müsabakalarına katılmalarına Federasyonca izin verilmeyebilir.  
 

KATEGORİLER  

Madde 24- Plaj voleybolu müsabakaları yıl esasına göre ayrılmış birbirini takip eden 2 kategori üzerinden 

yapılır (Erkek ve Bayan). 
24.1. Yaş Grupları; 

24.1.1. 18 yaş altı, 
24.1.2. 21 yaş altı, 

24.2. Büyükler: Bu kategoride yaş sınırlaması yoktur. 

24.2.1. Sporcunun; yaşının mahkeme kararı ile düzeltilmesi halinde dahi düzeltmeden önceki yaşı esas 
alınarak kategori tespiti yapılır. 

24.2.2. Yaş hesabı yapılırken ay ve gün dikkate alınmaz. 
 

TURNUVALARIN ERTELENMESİ VE YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
Madde 25- Turnuvaların ertelenmesi veya yerlerinin değiştirilmesine ilişkin şartlar ile bu turnuvaların tehiri 

halinde uygulanacak esaslar; 

25.1. Plaj Voleybolu turnuvalarının belirtilen yerlerde, ilan ve tebliğ olunan günde başlaması şarttır. Bir 
turnuva ancak zorunlu sebeplerle başka bir güne ertelenebilir. Ertelemede zorunlu sebepler bulunup 

bulunmadığının takdiri turnuva öncesine kadar Plaj Voleybolu Kuruluna aittir.  
25.2. Geri bırakılan müsabakalar erteleme sırasına göre yapılır. Başlamadan önce ertelenen turnuvalarda 

eş değiştirme hakkı vardır. Aksine durumlarda bu müsabakalara ancak erteleme tarihinde oynama hakkı 
olan oyuncular girebilirler. Geri bırakılan müsabakanın erteleme tarihinde müsabakaya girme hakkı olan bir 

oyuncu sonradan müsabakadan men cezası almış ve bu erteleme maçı sporcunun cezasının 

tamamlanmadığı bir dönemde oynanacak ise Ceza Talimatının ilgili hükümlerine göre işlem yapılır. 
25.3. Bir müsabaka, taraflardan birinin kastı olmaksızın neden olduğu zorunlu sebepler yüzünden kesildiği 

takdirde, bu müsabaka ile ilgili uygulama uluslararası oyun kurallarının ilgili maddesine göre yapılır.  
 

NETİCELERİN İLANI 
Madde 26- Uluslararası oyun kurallarına uygun olarak sona eren müsabakaların teknik sonuçları hakem 

raporları ile kesinlik kazanır. Hükmen yenilmiş veya yenmiş sayılmayı gerektiren müsabakaların sonuçları 

hakem raporları ve gerekirse bu konuda yapılacak araştırmaya dayalı olarak o müsabakayı tertip eden 
Makam ve Kurulca onay ve ilan olunur. 
 

HÜKMEN MAĞLUBİYET 

Madde 27- Maçta hazır bulunmama ve eksik takım; 
27.1. Eğer bir takım sahaya davet edildikten sonra oynamayı reddederse, maçta hazır bulunmadığı ilan 

edilir ve ceza olarak setleri 0-21 ve maçı da 0-2’lik  sonuçla kaybeder. 

27.2. Geçerli bir sebep göstermeksizin zamanında oyun alanında bulunmayan bir takım maçta hazır 
bulunmadığı ilan edilerek Madde 26.1’deki gibi işlem görür. 

27.3. Bir takım, oyun sırasında sakatlık veya ihraç gibi sebeplerle sahada eksik oyuncu ile kalırsa, rakip 
takıma set veya maçı kazanması için gerekli sayı veya setler verilir; eksik ilan edilen takım ise daha önce 

aldığı sayı ve setleri aynen muhafaza eder.  

27.4. Lisanssız, başkasına ait/sahte lisansla veya cezalı oyuncu oynatan takım hükmen yenik sayılır. 
27.5. Sporcuların hakeme müdahale ve tecavüz etmeleri, kavgaya sebebiyet vermeleri ve bu müdahaleler 

dolayısıyla hakemin müsabakayı devam ettirme imkânı bulunmaması halinde buna taraflardan birinin sebep 
olduğuna kanaat getirilirse o takımın hükmen yenik sayılmasına karar verilebilir, 

27.6. Bir müsabakanın neticesi üzerinde önceden anlaştığına Plaj Voleybolu Kurulunca kanaat getirilmiş 
olmak kaydıyla her iki takım da hükmen yenik sayılır. 
 

İTİRAZLAR 
Madde 28- Oyuncular; verilen bir ceza, turnuvadan ihraç ya da hükmen mağlubiyet kararıyla ilgili olarak 

Federasyon Teknik Delegesi ve Plaj Voleybolu Kuruluna itirazlarının gerekçelerini belirten yazılı bir bildiri 
sunma hakkına sahiptirler. 

Usûlüne uygun olarak yapılan itirazlar birinci derecede Plaj Voleybolu Kurulunca incelenip karara bağlanır. 
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28.1. İtiraz, müsabakanın başlamasından önce, oyun yerinde karşı takım kaptanı önünde, itiraz olunan 
hususun açıklanması sureti ile takım kaptanı tarafından yazılı olarak müsabakanın hakemine yapılır. Ayrıca 

takım kaptanı müsabaka cetvelindeki itiraz hanesini imzalar. 
28.1.1. Müsabaka başladıktan sonra, 26.4. ve 27.2. maddeler dışındaki konulara itiraz yapılamaz. Yapılsa 

da geçerli sayılmaz. 

28.2. Uluslararası oyun kurallarına aykırılık iddiası ile yapılacak itirazlarda kaptan, kuralların uygulanması ve 
yorumu hakkında baş hakemden açıklama ister ve aynı zamanda takım arkadaşının varsa istek ve sorularını 

iletir. Eğer kaptan baş hakemin açıklamalarını kabullenmezse; 
28.2.1 Bu karara itiraz edebilir ve derhal baş hakeme maçın sonunda müsabaka cetveline resmî bir itiraz 

kaydettirme hakkını saklı tuttuğunu belirtir, 

28.2.2. Maçın sonunda; zamanında bildirmiş olması kaydıyla, hakemin kuralları uygulaması veya 
yorumlaması ile ilgili resmî itirazını teyit edip müsabaka cetveline kaydedebilir. 

28.3. 27.1. maddede belirtilen her türlü itiraz Plaj Voleybolu Kurulunun bu konuda öngördüğü itiraz 
bedelini makbuz veya düzenlenecek tutanakla turnuvada görevli Teknik Delegeye ödemek suretiyle yapılır.  

Bu bedel ödenmeden yapılacak itirazlar kabul edilmez. 
28.4. Oyuncularla ilgili aşağıda belirtilen hususlara müsabaka sonuna kadar itiraz edilebilir. 

28.4.1. Sporcunun cezalı bulunması, 

28.4.2. Kendine ait olmayan bir lisansı kullanması, 
28.4.3. Kullandığı lisansın usûlüne uygun olmaması veya sahte olması, 

28.4.4. Kullanılan lisans üzerinde tahrifat yapılması, 
28.5. Tüm itirazların müsabaka kâğıdına kaydedilmesi ve gerekli işlemlerin derhal yapılması gerekir. 

28.6. Bir maçın sonuçlarına itiraz eden takım, uluslararası turnuvalarda 200 EURO,  Türkiye Şampiyonası 

Turnuvalarında 100 EURO, Puansız Turnuvalarda 50 EURO itiraz bedelini turnuvanın teknik delegesine 
makbuz karşılığı ödemek zorundadır.   
 

YAPTIRIMLAR  

Madde 29 
29.1 Teknik delege, organizatörün turnuva başlamadan önce kendisine stadyum ve geçici tribünler için 

Resmî Güvenlik Sertifikası’nı sunmaması hâlinde, turnuvayı askıya alma yetkisine sahiptir. 

29.2. Organizatörün Plaj Voleybolu Genelgesinde belirtilen yükümlülüklere, Talimat ve Federasyonun 
koyduğu kurallara uymaması hâlinde federasyon tarafından turnuva ve uyulmayan yükümlülüğün önemine 

göre en az 1000, en çok 5000 EURO para cezasına hükmolunabilir. Federasyon – Organizatör Anlaşmasının 
herhangi bir maddesinin ihlal edilmesi halinde Plaj Voleybolu turnuvalarından ihraç cezası verilebilir. 

29.3. Organizatörler ceza tutarlarını Federasyon bildirisi aldıktan sonraki 30 gün içinde Federasyona 
ödeyecektir. Eğer organizatörler bu süre içinde ödeme yapamazlarsa, ödemeyi yapana kadar izin/lisansları 

askıya alınır. 

29.4. Federasyona borçlu olunan cezanın ödenmesinde gecikme olması halinde Federasyon faiz 
uygulayabilir. 

29.5. Sporculara yaptırımlar 
29.5.1.Turnuva alanına gelen sporcular geçerli bir mazeretleri olmaksızın teknik toplantıya katılmazlarsa, 

Teknik Delege onları ya turnuvadan ihraç edebilir ya da 250 EURO para cezası ödemeleri kaydıyla 

turnuvaya kabul edebilir. 
29.5.2. Uygunluk kurallarına uymayan ve/veya Oyuncu Taahhütnamesini imzalamayan, geçerli lisansını 

ibraz etmeyen ya da doping kontrolunu  reddeden sporcular müsabakalara katılamazlar. 
29.5.3.Doping kontrolünü reddeden sporcular direkt olarak diskalifiye edilecekler; söz konusu takım maçı 

0–21, kaybedecektir. 
29.5.4. Ödül törenine katılmayan her sporcu 250 EURO para cezası ödeyecektir. 

29.5.5. Forma yönetmeliklerine uymayan sporcu, aşağıdaki şekilde cezalandırılacaktır; 

29.5.5.1. Ön tur maçları  Elli (50) EURO (veya TL karşılığı)   
29.5.5.2. Yarı finaller   Yüz (100) ERUO (veya TL karşılığı)      

29.5.6. 25.5.5 maddesindeki cezalar ana turnuvaya direkt katılan sporcular için direkt olarak para 
ödülünden düşülecektir. Eleme turnuvasına katılan sporculara ceza verilmesi hâlinde cezanın Voleybol 

Federasyonuna belirtilen müddet içinde ödenmesi gerekmektedir.  

29.5.7.  Teknik Delege, sporcuları ve Federasyonu verilen cezalar hakkında bilgilendirmekten sorumludur. 
Para ödülünün Ana Turnuva sporcularına turnuva alanında ödenmesi halinde cezalandırılan sporcuların para 

ödülünden indirim yapmak teknik delegenin sorumluluğundadır. Para ödülünün turnuva alanında 
ödenmemesi hâlinde, organizatörler para ödülünden düşürülen tutarı turnuva bitiminden sonraki 10 gün 

içinde Voleybol Federasyonuna göndermek zorundadırlar. 

29.5.8.  Plaj Voleybolu Kurulu, “Disiplin Kuralları” na uygun olarak sporculara başka cezalar da verebilir. 
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29.5.9.  Plaj Voleybolu Kurulu sezon boyunca verilen ceza ve yaptırımların kayıtlarını tutar. 
29.5.10. Cezaya konu olan hata tekrarlandıkça Plaj Voleybolu Kurulu cezayı artırabilir. 
 

YABANCI UYRUKLU OYUNCU SAYISI 

Madde 30- O sezon için Türkiye’de herhangi bir kulüpte lisanslı olan, çalışma ve oturma müsaadesine 
sahip yabancı uyruklu sporcular, Voleybol Federasyonundan izin almak suretiyle özel plaj voleybolu 

müsabakalarına katılabilirler.  

30.1. KKTC vatandaşı sporcular müsabakalara Türk vatandaşı statüsünde katılabilirler. 
 

3. BÖLÜM - DİĞER HÜKÜMLER 
 
TALİMATTA YER ALMAYAN KONULAR 

Madde 31- Bu Talimatta yer almayan hususlar hakkında Plaj Voleybolu Kurulunun görüşünü alarak mevcut 

yasa,  yönetmelik, talimat ve uluslararası kurallara göre Federasyon Yönetim Kurulu karar verir.  
 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA 
Madde 32- Bu Talimatın yayımlanması ile birlikte, Federasyonun daha önce bu konuda yayımladığı talimat 

ve ekleri yürürlükten kaldırılmış sayılır.  
 

YÜRÜRLÜK  

Madde 33- Federasyon Yönetim Kurulunca hazırlanan bu Talimat Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve 
Türkiye Voleybol Federasyonunun Resmî İnternet Sitesinde yayımlandığı 31/10/2006 tarihinde yürürlüğe 

girer. 
 

YÜRÜTME 
Madde 34- Bu Talimat hükümleri, Federasyon Başkanı tarafından yürütülür. 

 

GEÇİCİ MADDE  
 

Madde 35- Bu Talimat yayımlandığı tarihte Plaj Voleybolu Kurulu Üyesi bulunanların görev süresi sona 
erer. Plaj Voleybolu Kurulu, Talimatın yayım tarihinden itibaren 15 iş günü içinde bu Talimat hükümlerine 

göre yeniden oluşturulur ve ilk toplantısını yeniden oluşturulduğu tarihten itibaren en geç 1 hafta içerisinde 
yapar. 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 


