
PLAJ VOLEYBOLU TÜRKİYE TURU



Pro Beach Tour Nedir?
Pro Beach Tour çeşitli illerin kalabalık meydan ve plajlarında çeşitli kuruluş ve 

sponsorların işbirliğinde ulusal ve uluslararası katılıma açık olarak düzenlenen
Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası serisidir.

Pro Beach Tour’un Amacı
Amatör ve profesyonel her yaştan ve seviyeden vatandaşımıza özellikle bahar ve yaz 

aylarında voleybol sporunu kum sahalarda yapma imkanı yaratmak, 
Milli sporcularımızın Olimpiyatlarda yer alıp madalya kazanmalarına yardımcı olacak 

rekabet seviyesini Türkiye sınırları içerisinde yaratmak,
İllerimizin ve sponsorlarımızın ulusal ve uluslararası boyutta pozitif imajlarına ve tanıtımlarına 

katkıda bulunmak,
Türkiye’yi uluslararası arenada başarı ile temsil edecek daha fazla milli sporcular yetiştirmek.

Pro Beach Tour’un Kategorileri
2021 itibariyle Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Pro Beach Tour profesyonel 

kategorilerede erkekve kadın takımlarına açık olacaktır. Profesyonel 
kategoride 14 yaş üstü herkes oynayabilir. Seviye sınırı yoktur. Para 
ödüllüdür. Lisans gereklidir. Televizyon yayını opsiyoneldir. Youtube 
yayını olur.  

 Amatör yaş grupları için düzenlenen yeni serinin adı “Beach Tour” olacaktır. 
Veteranlar, U22, U20, U18 ve U16 yaş kategorileri TVF’nin Antalya, İzmir,
Bursa ve Samsun’daki plaj voleybolu tesislerinde ve çeşitli illerde 
Pro Beach Tour etaplarından önce düzenlenecektir. 
Pro Beach Tour puanı verir. Lisans gereklidir. 

Turnuva Formatları
Turnuva ana tablosuna 16 Erkek 16 Kadın takımı alınır. Belirlenen sayılardan 

fazla katılım olması halinde ana tablodan bir gün önce eleme 
müsabakaları oynatılır. Ana tabloda müsabakaları “Modified Pool
Play + Tek Eleme Play-o�” Sistemine göre oynatılır.

Katılım sayısına göre her katılımcının en az iki ya da daha fazla maç 
yapacağı bir sisteme göre müsabakalar oynatılır.



Katılım Yöntemi
Katılım bireyseldir. Her iki sporcunun da turnuva kayıt www.tvfbeach.com’da kendi 

profil sayfasından katılmak istedikleri turnuvaya giderek önce bireysel olarak kayıt 
olması sonrada iki sporcudan birinin diğer sporcuyu seçerek sistem üzerinde o 
turnuva için takım oluşturması gerekmektedir.

Tüm kategorilerde takımlar ikişer kişiden oluşur. 
Pro Beach Etaplarına kulüpler de sporcularını kayıt ettirerek katılabilir.
Sporcuların ferdi plaj voleybolu lisansı olmalıdır. 

Sıralama Yöntemi

Puanlama Yöntemi
Plaj Voleybolu Talimatı ve Plaj Voleybolu Statüsünde belirlenen kategori 

ve seviyelere göre tüm takımlara Pro Beach Tour verilir. Beach 
Tour puanları talimat ve statüdeki oranlara göre dağıtılır. Kişi başı 
puanlar yandaki gibidir.

Her sezon sonunda bireysel sporcu ve kulüp sıralaması çıkartılır. Böylece o senenin bireysel
sporcu ve kulüp Sezon Şampiyonları belli olur. 

Antrenörlük
Sahada kulüpler antrenör bulundurabilir. Sahaya çıkacak antrenörün en az birinci kademe 

antrenörlük lisanslı (vizeli) olmalıdır. Kulüp takım antrenörü olarak sahaya çıkacak kişileri 
başvuru formunda belirtir ve başvuru formuna antrenörlük belgesinin fotokopisi ekler..

Sporculara Sağlanan İmkanlar 
Her bir turnuva için organizasyon tarafından sağlanacak imkanlar www.tvfbeach.com’daki

etap sayfasında yayınlanacaktır.

Ödüller
Kategorilerinde derece alan ilk üç takıma madalya verilir. Belli turnuvalarda En İyi Hücumcu, 

defansçı, MVP gibi özel ödüller de dağıtılabilir. Erkek ve kadınlara ödüller eşit olarak 
 dağıtılır.

Kurallar ve Hakemlik
FIVB plaj voleybolu kurallarına göre müsabakalar oynatılır. Kısmi değişiklikler TVF tarafından

şartların değişmesine bağlı olarak yapılabilir.

Derece  Puan
1. 10
2. 9
3. 8
4. 7
5. 6
7. 5,5
9. 5
13. 4,5
17. 4
21. 3,5
25. 3



Organizasyon Düzenleme Formu
Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Pro Beach Tour ya da Beach Tour düzenleme formu aşağıda 

yer almaktadır. Organizasyonu düzenlemek isteyen ev sahibi kuruluş / firma yetkilisi
aşağıda yer alan soruları cevaplayarak düzenlemek istedikleri organizasyonun 
çerçevesini belirleyebilir. Bu belirlenen çerçeveye göre TVF ile protokol yapılır ve etap
sayfası düzenlenerek turnuva düzenlenir. Bonus puanlama sistemi ile sporculara daha fazla 
imkan sağlayan organizasyona sporcu katılımı teşvik edilecektir. Aynı zamanda imkanları
sınırlı olan organizasyonlara da hala organizasyon yapma imkanı sağlanmış olacaktır.

PARA ÖDÜLÜ: (Ev Sahibi - Pro Beach Tour için gereklidir. + puan aşağıdaki açıklamaya göre verilir.) 
Yok              Var          

Eğer varsa toplam tutar: ................................... (Erkek ve Kadın Toplam)
Para ödülü 200.000 ve üstü olan etaplar ekstra puan verir. Örneğin 200.000 TL 

her bir sporcu için ekstra 2 puan verir. Toplam ödül 230.000 TL olursa her bir 
sporcu için ekstra 2,3 puan verilir. 200.000 TL sonrası her 10.000 TL ekstra 
0,1 bonus puan demektir. Para ödülü TVF'ye önden yatırılır.

SPORCU KONAKLAMASI ve YEMEĞİ: (Ev Sahibi Opsiyonel. Yapılırsa + 2 puan) 
Yok              Var          Var ise sağlacak oda sayısı : ................................... (double oda)

Sporculara konaklaması ve yemek imkanı vermek zorunlu değildir fakat 
her bir oda için o etap sporcu başına ekstra 2 puan verir. 

TV YAYINI: (Ev Sahibi - Opsiyonel. + puan aşağıdaki açıklamaya göre verilir.) 
Yok              Var          Planan maç yayın adedi ve kanalı : (......) / ............................. 

KUM: (Ev Sahibi - Gerekli. TURNUVA İLANINDAN ÖNCE ONAY GEREKLİDİR) 

Var, doğal plaj kumu mevcut. Yeri:  ................................................  Kum Temiz mi? 

Var,kurulu yapay sahada mevcut. Yeri:.........................................  Kum Temiz mi? 

Yok, yeni satın alınacak. Resmi organizasyonlarda kullanılan kum: Silis Kumu AFS 30-35, 
40-45, 50-55 (yaş, dökme), uluslararası ölçülerdeki (18x26 m) her bir sahaya 40 cm derinlik
gerekmektedir. Bu da her bir saha için 300 ton kum demektir.

Evet Hayır

SAHA SAYISI:  Bir  İki  Üç  Dört     Daha fazla:......   

ŞEHİR: LOKASYON: TARİH

1. Seçenek

2. Seçenek

EKİP KONAKLAMASI: (Ev Sahibi - Gerekli.)
Yok              Var          
Minimum 3 yıldız otelde genelde 7-8 Single, 8-10 Double oda full-board (3 
öğün) gerekir. Ev sahibi organizasyon ekibini  kurar.

“Opsiyonel.“ olarak belirlenen başlıkların organizasyon tarafından karşılanması halinde o organizasyonun 
katılımcılarına daha çok puan verme şansı tanınır. Her bir başlığın yanında o başlığın sağlanması halinde verilecek 
puan (+ puan) şeklinde belirlenmiştir. Parantez içinde kimin o başlıktan sorumlu olduğu yaznaktadır.        

KATEGORİLER: Erkek              Kadın 
Profesyonel (Pro) Açık Veteranlar + 35 Veteranlar  Erkek +50 (2 vs 2+1)
U22 U18 Veteranlar + 40 Veteranlar Erkek +50 (4 vs 4+1)
U20 U16 Veteranlar + 45 

TV yayını zorunlu değildir fakat her bir saat TV yayını için o etap sporcu başına ekstra 
10 puan verir. Canlı TV yayını olması halinde her bir saat için 20 puan ekstra 
bonus puanı verilir. 



SPORCU ÜST ÜNİFORMALARI: (Ev Sahibi Opsiyonel. Yapılırsa + 10 puan) 
Yok-Yaptırılmayacak              Var - Yaptırılacak          

Sporculara üst üniforma vermek şart değildir fakat 
verilmesi durumunda tüm sporcular bu üniformaları 
giymek zorunda olduğundan daha fazla reklam
imkanı sağlar. Üniforma aptırılması durumunda her bir 
sporcuya iki renk üst üniforma verilir. Yanı sıra final 
ve yarı final maçları ile ödül töreni için de ayrıca üst 
üniforma yaptırılır. Üniforma tasarımları yandaki
gibi olabilir. Üst üniformalar dört farklı renkte 1 ve 2 numaralı olacak şekilde baskıları 
S, M, L, XL, XL olmak üzere farklı bedenlerde yaptırılır. Üst üniforma yaptırılmaması 
durumunda her takım kendi üst üniforması ile sahaya çıkar. Takım alt üniformaları 
FIVB kurallarına uygun oolacakk şekkilde takımlar tarafından getirilir.  

EKİP ÜST ÜNİFORMALARI: (Ev Sahibi - Opsiyonel. Yapılırsa + 1 puan) 

Organizasyonda görev alan kişilere ve hakemlere verilmek üzere tişörtler logolu bir şekilde
organiziasyon ev sahibi tarafından yaptırılmalı ve dağıtılmalıdır. Sayısı ve tasarımı
TVF tarafından ayrıca bir tablo ile iletilir. 

Polo Yaka Tişörtler : ...... adet (günlük kişi başı 1 adet her biir TVF yetkisi ve hakemi için)
“V”   Yaka Tişörtler: ...... adet (günlük kişi başı 1 adet her bir gelberici ve gönüllü için)
Yan Cepli Şortlar : ...... adet (kişi başı 1 adet her görevliye)
Yağmurluk: ...... adet (kişi başı 1 adet her görevliye)
Şapka: ...... adet (kişi başı 1 adet her görevliye)

Renk .................  #1 : ...... adet S,...... adet M, ...... adet L, ...... adet XL, ...... adet XXL
Renk .................  #2 : ...... adet S,...... adet M, ...... adet L, ...... adet XL, ...... adet XXL
Renk .................  #1 : ...... adet S,...... adet M, ...... adet L, ...... adet XL, ...... adet XXL
Renk .................  #2 : ...... adet S,...... adet M, ...... adet L, ...... adet XL, ...... adet XXL
Renk .................  #1 : ...... adet S,...... adet M, ...... adet L, ...... adet XL, ...... adet XXL
Renk .................  #2 : ...... adet S,...... adet M, ...... adet L, ...... adet XL, ...... adet XXL
Renk .................  #1 : ...... adet S,...... adet M, ...... adet L, ...... adet XL, ...... adet XXL
Renk .................  #2 : ...... adet S,...... adet M, ...... adet L, ...... adet XL, ...... adet XXL

SAHA EKİPMANI: (Ev Sahibi - Gerekli.)            
Plaj Voleybolu Direkleri : ...... adet (portatif, gömülebilir sistem)
Plaj Voleybolu Filesi: ...... adet (7-10 cm band geniş ve ağ gözü genişliği 8,5 m x 1 m)
Plaj Voleybolu Saha Çizgisi: ...... adet (kişi başı 1 adet her görevliye)
File Anteni: ...... adet (kişi başı 1 adet her görevliye)
Direk Korumalığı : ...... adet (sünger - branda giydirmeli) 
File Ölçme Çubuğu : ...... adet (2,5 m boyunda, erkek ve kadın ölçüleri işaretli)
Aliminyum Gelberi: ...... adet (kum düzeltmek için kapalı ağızlı tırmıklar, hafif ama sağlam) 
Plaj Voleybolu Topu: ...... adet (Resmi Top: Mikasa VLS 300)
Mola Alanı Ekipmanı: ...... adet (su kutusu (buzluklu), 1 şemsiye, 2 sandalye)
Skor Hakem Alanı: ...... adet (1 masa, 3 sandalye, 1 şemsiye, 1 manuel skorbord)
Hakem Kutusu: ...... adet (1 sağlık çantası, 2/4 çizgi hakemi bayrağı, şerit metre, vd)
Büyük Skorbord: ...... adet (elektronik ya da manuel büyük skorboard)
Reklam Afişleri (profili) : ...... adet ( 1 x 3 m ölçülerinde tercihen çift taraflı üçgen profil,

ideal saha ölçülerine saha başı 24 adet ihtiyaçtır)

MacBook


MacBook


MacBook




IŞIKLANDIRMA: (Ev Sahibi - Opsiyonel.) 
Yok              Var          
Işıklandırma şart değildir fakat gece maçları yapılmak istenmesi durumunda

her bir sahada en az 1000 LUX ışıklandırma olmalıdır. Bu da en az 12 adet 
kaliteli 250 W’lık LED demektir.

SES SİSTEMİ: (Ev Sahibi - Gerekli.)   
Yok              Var          
Yok ise kiralanması gerekmektedir. Minimum 5000 W gücünde, telsiz mikrofonlu

kaliteli ses sistemi gerekmektedir. 

SAĞLIK EKİBİ & AMBULANS: (Ev Sahibi - Gerekli.)    
Yok              Var          
Yok ise kiralanması gerekmektedir. Tam uluslararası organizasyonlarda doktor,

ilk yardım ekibi ve fizyoterapist de gerekmektedir.  Sponsorluk alınarak da 
çözülebilir.

İNTERNET: (Ev Sahibi - Opsiyonel.) 
Yok              Var          
Sağlanması durumunda online yayın yapılabilir.

GÜVENLİK: (Ev Sahibi - Gerekli.)
Yok              Var          
Yok ise kiralanması gerekmektedir. Oranizasyon hazırlıkları için malzeme geldiğinde

göreve başlamalıdır. Organizasyon günlerinde sayı arttırılabilir.

OFİSLER VE DİNLENME ALANLARI: (Ev Sahibi - Gereklidir)
TVF Delege Ofisi: 5 m x 5 m - 1 adet Basın Ofisi : 5 m x 5 m - 1 adet 
Hakem Dinlenme Çadırı: 5 m x 5 m- 1 adet Depo : 5 m x 5 m - 1 adet   
Sporcu Dinlenme Çadırı: 5 m x 10 m - 2 adet 
Gönüllü Dinlenme Çadırı: 5 m x 5 m - 2 adet 
Fizyoterapist Çadırı: 5 m x 5 m - 1 adet 
Sağlıkçı Çadırı: 5 x 5 m - 1 adet
VIP Çadırı: 5 x 5 m  ya da daha fazla - 2 adet

KUPALAR ya da PLAKET: (Ev Sahibi - Gerekli.)
Yok              Var           

Var ise derece alan ilk üç takıma verilir. Her bir sporcuya bir kupa verilir. Bunlara 
ek olarak aşağıdaki alanlarda “En İyi ...” sporcu ödülleri verilebilir.

MVP (En Değerli Sporcu) 1 erkek 1 kadın
En İyi Hücumcu 1 erkek 1 kadın
En İyi Defansçı 1 erkek 1 kadın
En İyi Blokçu 1 erkek 1 kadın
En İyi Pas Atan Sporcu 1 erkek 1 kadın
En İyi Servisçi 1 erkek 1 kadın
En Centilmen Sporcu 1 erkek 1 kadın

Önemli Not: Derece alan sporculara klasik kupa yerine daha değişik,
organizasyonun yapıldığı ili anımsatacak şekillerde özel yaptırılmış
eşyalar da verilebilir.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 



ÖĞLE YEMEĞİ: (Ev Sahibi - Opsiyonel. Verilirse +1 Puan)  
Yok              Var          
Tüm sporculara öğle yemeği verilebilir.  Verilecek yemek “Catering” şeklinde

üç ana yemek ve içecekten oluşmalıdır. 

İÇECEK SU: (Ev Sahibi - Gerekli.)  
Yok              Var          
Ekip üyelerine vermek gereklidir. Sporcul

HAVAALANI / OTOGAR - OTEL TRANSFERLERİ: (Ev Sahibi - Opsiyonel. Yapılırsa +1 Puan)    
Yok              Var          
Opsiyoneldir. İmkan sağlanması halinde o etap her biir sporcuya ekstra 1 
puan verme hakkı kazanır. 

OTEL - TURNUVA ALANI TRANSFERLERİ (Ev Sahibi - Opsiyonel. Yapılırsa +1 Puan)  
Yok              Var          

NAKLİYE (Ev Sahibi - Opsiyonel.)  
Yok              Var          
Opsiyoneldir. Gerekli olması halinde bazı ekipman için şehirler arasına nakliyeye

ihtiyaç olabilir.

ELEKTRİK & SU ALT YAPI (Ev Sahibi - Gerekli.)  
Yok              Var          
Ses sistemi, laptoplar, dolaplar vs için elektirik gereklidir. Sahaların sulanması su ve 

hortum gereklidir. 

WC & DUŞLAR & GİYİNME KABİNLERİ  (Ev Sahibi - Gerekli.)  
Yok              Var          
Bunların tüm sporculara ve ekip üyelerine ücretsiz olarak sağlanması gerekmektedir.

SAHA PERSONELİ: (Ev Sahibi - Gerekli.)
Gelbericiler: Saha başı 3 kişi .Kumun her molada, set aralarında ve maç aralarında 

düzeltilmesini yapar.
Top Toplayıcı Gönüllüler: Saha başı 6-8 kişi . Maç içerisinde ve ısınmalarda topların

sporculara ulaştırılmasından sorumludur.
Saha Menajerleri: Saha başı 1 kişi. Her sahanın düzeninden ve personelinden sorumludur. 
Su Sorumlusu: 1 kişi. Tüm saha kutularına su gidip gitmediğinden sorumludur. 

LED DEV EKRAN & SAHA KENARI LED REKLAM PANELLERİ (Ev Sahibi - Opsiyonel. + 1 Puan)  
Yok              Var          
Kiralanabilir ve organizasyonun kalitesi arttırılabilir. Daha fazla sponsorluk bulma

şansı artar.

SPORCU ULAŞIMLARI (Ev Sahibi - Opsiyonel. + 2 Puan)  
Yok              Var          
Ana tablo porcuların turnuva şehrine geliş-gidiş uçak/otobüs biletlerinin 

karşılanması halinde ek puan verme hakkı verilir.   



YEREL ORGANİZASYON EKİBİ: (Ev Sahibi - Gerekli. Lütfen isimleri noktalı yerlere yazınız.)
Yerel Koordinatör : ................................................................. Tüm yerel personeli ayarlar. 

TVF’nin organizasyon ile ilgili iletişimde TVF yetkililerinin belirttiği ihtiyaçları 
sağlayacak yereldeki en yetkili kişidir. 

Basın Sorumlusu: ................................................................. Yerel basının davet edilmesi, basın 
toplantılarının hazırlanması ve organizasyon boyunca basına bülten sağlayacak 
kişidir. Turnuva sonu rapor sunar.

Sosyal Medya Sorumlusu: ................................................................. Organizasyonun tanıtımı ve 
işleyişini gösteren paylaşımları düzenli aralıklarla sosyal medya takipçilerine iletir. 

Alan Sorumluları: ................................................................. - Ana Sorumlu - Organizasyon çalışma 
ofisleri ve dinlenme alanlarının başında bulunano alan ile ilgili tüm ihtiyaçları ve 
ikramları sağlayacak kişidir. 

Transfer ve Konaklama Sorumlusu: ................................................................. Konaklama ve servis 
programları ayarlayan kişidir.

Sunucu: ................................................................. Tüm maçların ve ödül töreninin sunum işlemlerinin 
sorumlusudur.

DJ: ................................................................. Tüm müzik yayının sorumlusudur. Sunucu ile koordine 
bir şekilde çalışır.

Eğlence Sorumlusu: ................................................................. Organizasyonun şovlarını koordine 
eder. Sunucuyu, DJ’i ve gösteri ekiplerini ayarlar. 

Tanıtım Sorumlusu: ................................................................. Organizasyonun ulusal ve uluslararası 
tüm reklam mecralarını koordine eder ve turnuvanın tanıtımı için gerekli tasarım ve 
baskı işlerini takip eder.

Alan Giydirme / Baskı İşleri Sorumlusu: ................................................................. Organizasyonun 
alanın tüm giydirme işlemlerini takip eder. Tasarımları yaptırır. Baskı siparişileriini 
verir ve alanda belirlenen yerlere bu baskıların montajını yaptırır.

Finans Sorumlusu: ................................................................. Ödenmesi gereken tutular var ise 
(ödül ve personel ödemeleri) bu kişi bu ödemelerin yapılmasından sorumludur.

Fotoğrafçı: ................................................................. Organizasyonun tüm aşamalarını gün gün ve 
maç maç fotoğraflandıracakkişidir. Tüm fotoğrafları TVF yetkililerine de iletir. 

Video Sorumlusu: ................................................................. Organizasyonun tüm aşamalarını 
gün gün ve maç maç videoya alan ve daha sonra bu görüntüleri derleyerek kısa 
müzikli videolar oluşturan kişidir. Bu videolar sosyal medyada ve web sitesinde 
yayınlanmak üzere kurgulanır.

Sağlık ve Güvenlik Sorumlusu:  ................................................................. Turnuva alandaki tüm 
sağlık sorunlarını halledecek ekibi koordine eder. Ayrıca güvenlik personelinin 
ayarlanmasını sağlar.

Gönüllüler Sorumlusu:  ................................................................. Belirli alanlarda çalışacak gönüllü 
personeli ve top toplayıcı olarak çalışacak gönüllü çocukları koordine eder. 
Gerekiyorsa yerel kulüplerle iletişime geçer ve gönüllü kooordinasyonunu sağlar.

Catering Sorumlusu:  ................................................................. Sporcu, ekip öğle yemeklerini 
ve varsa VIP alanı yemek ve ikramlarını (dinlenme alanları ve ofisler dahil)
 koordine eder.

LED Ekran Sorumlusu: ................................................................. Varsa LED ekranlarda 
dönecek reklamları, videoları ve skorbordların işletimini yapar.

HAKEMLERİN VE TVF EKİBİ ULAŞIMLARI (Ev Sahibi - Gerekli.)  
Yok              Var          

Hakemlerin ve organizasyon ekibinin şehrine geliş-gidiş uçak
biletlerinin karşılanması gerekmektedir. TVF tam listesini ayrıca iletir.  



BASKI İŞLERİ: (Ev Sahibi - Gerekli.)
Saha Kenar Afişleri: 24 adet saha başı - 3 m x 1 m - Branda - Logo dağılımını TVF iletir. 

Üçgen profillere arkalı önlü montajı gerdirilerek yapılır. 10 cm kenar boşluklu.
Turnuva Tanıtım Branda afişleri: 15 adet - 6 m x 1 m ya da farklı ebatta - Branda  

Kenarları kuş gözlü, dikişli ve sokak aralarına asılacak şekilde.
Turnuva Tanıtım Billboard Afişleri: 20-30 adet - 3,5 m x 2,5 m ya da farklı ebatta-Kağıt 
Turnuva Raket Board Afişleri: 20-30 adet - 118 cm x 170 cm ya da farklı ebatta-Kağıt
Turnuva Kağıt Afişleri: 100-200 adet - 50 cm x 70 cm ya da farklı ebatta. 90 gr kuşe kağıt
Broşür: Opsiyonel. 2000-3000 adet - A5 ya da farklı ebatta. 90 gr kuşe kağıt
Turnuva Kitapçığı: Opsiyonel. 500-1000 adet - A5 ya da farklı ebatta. 90 gr kuşe kağıt
Davetiye ve Sertifikalar: Opsiyonel. Yatay A5 ve A4 ya da farklı ebatta. 300 gr kuşe kağıt  

Kenarları kuş gözlü, dikişli ve bariyer metallerine asılacak şekilde üretilir.- Branda  
Backdrop (Arka Pano): 1 adet - 5 m x 2,5 m ya da farklı ebatta - Branda .

Diktörtgen çerçeve profillere montajı gerdirilerek yapılır. 10 cm kenar boşluklu üretilir.
Fikstür Panosu (Arka Pano): 2 adet - 4 m x 2 m - Branda  

Diktörtgen çerçeve profillere montajı gerdirilerek yapılır. 10 cm kenar boşluklu üretilir.
Büyük Manuel Skorbord: Saha başına 1 adet - 2,5 m x 1,5 m - Branda 

Diktörtgen çerçeve profillere montajı gerdirilerek yapılır. 10 cm kenar boşluklu üretilir.
Sayıları ve diğer levhaları da üretilir.

Info Panosu: 2 adet - 2 m x 1 m - Branda  
Diktörtgen çerçeve profillere montajı gerdirilerek yapılır. 10 cm kenar boşluklu üretilir.

Yönlendirme Panosu: 8 adet - 80 cm x 200 cm  
Diktörtgen çerçeve profillere montajı gerdirilerek yapılır. 10 cm kenar boşluklu üretilir.  

Akreditasyon Kartları: 300-350 adet - 10 cm x 14 cm - Laminantlı ve ipli.
Kapı Tagları: 40-45 adet - Yatay A3 ölçüsünde - Laminantlı ve yapışkanlı.
File Logo Stickerı: File başı 32 adet - 8 cm x 20 cm - Folyo sticker.  

File bandına yapıştırılır. Dağılımını TVF iletir.
Ödül Podyumu: 3 adet - 160 cm x 35 cm, 45 cm, 25 cm - Folyo sticker Toplam 480 cm x 50 cm 

Folyo sticker olarak üretilir ve aliminyum 1.2.3. podyumuna yapıştırılır.
Direk Korumalığı: 2 adet saha başı - 200 cm x 75 cm - Folyo sticker 

Folyo sticker olarak üretilir ve sünger üzerindeki branda üstüne yapıştırılır.
Hakem Kulesi Giydirmesi: 1 adet saha başı - 250 cm x 1,5 m - Branda

Hakem kulesi üzerindeki sünger üzerine branda gerdirilir. 10 cm kenar boşluklı olmalı.
Giriş Tagı: 1 adet saha başı - 2 adet 500 cm x 50 cm (bacak) ve 1 adet 500  cm x 1 m (üst) 

Branda olarak üretilir ve giriş truss’ına ya da profil çerçevelerine gerdirilir.
Tribün Üstü Ön Afişleri: ..... adet saha başı - 180 cm x 75 cm - Branda  

Kenarları kuş gözlü, dikişli ve tribün metallerine asılacak şekilde üretilir.
Tribün Arkası  Giydirme Afişleri: ..... adet saha başı - ... m x ... m - Branda  

Kenarları kuş gözlü, dikişli ve tribün metallerine asılacak şekilde üretilir. Tribün 
ölçülerine göre ölçüleri güncellenmelidir.

Bariyer Üstü Afişleri:  Opsiyonel. ..... adet saha başı - 180 cm x 200 cm - Branda  
Kenarları kuş gözlü, dikişli ve bariyer metallerine asılacak şekilde üretilir.- Branda 

Tribün Üstü Bayraklar: Opsiyonel. ..... adet saha başı - 50 cm x 200 cm - Bayrak kumaşı  
Yelken bayrak ya da L bayrak şeklinde ürettirilebilir. Direkleri de alınmalıdır.   



TVF / CEV / FIVB EKİBİ: (TVF - Gerekli. TVF isimleri yazar ve ayrı bir dosyada gönderir.)
Organizasyon Komitesi Başkanı: ................................................................. Varsa, TVF Başkanı, 

Başkanvekili, Asbaşkanları ya da yönetim kurulu üyelerinden birisidir.
Organizasyon Direktörü: ................................................................. Organizsyonun tüm işleyişinden

sorumlu en yetkili kişisidir. TVF Plaj Voleybolu Yönetmeni ya da yoksa TVF’nin atadığı
diğer bir yetkilidir.

Teknik Süpervisor : ................................................................. Varsa, organizsyonun resmi işleyişinden 
ulusal ya da uluslararası federasyon (TVF, CEV ve/veya FIVB) yetkilisidir. 

Operasyon Sorumlusu: ................................................................. TVF’nin plaj voleybolu operasyon
sorumlusudur. Tüm alan kurgusundan ve saha personelinin işleyişinden sorumludur.

Lojistik ve Sekretarya: ................................................................. TVF’nin lojistk ve sekretaryasından
sorumlu kişidir. Lisans işlemlerini de takip eder.

Müsabaka Sorumlusu: Müsabakaların fikstürünü oluşturur ve maç skorlarının sisteme
kayıt edildiğinden emin olur. Skorkağıtlarını kontrol eder. Web sistemini günceller. 

Hakem Gözlemcisi: ................................................................. Tüm hakemlerin maç maç 
görevlendirilmelerinden sorumludur. 

Hakemler: Her saha başına belli sayıda hakem TVF Merkez Hakem kurulu tarafından 
atanır. Her turnuva isimler değişebilir. Genelde saha başına 6 hakem atanır. Sayılar
organizasyonların seviyesine göre değişiklik gösterebilir.

TVF Fotoğrafçı:................................................................. Tüm resmi fotoğrafları çeker ve yerel
fotoğrafçıyı koordine eder.

TVF Basın Sorumlusu :................................................................. Tüm resmi bültenleri hazırlar ve yerel
basın sorumlusunu koordine eder

TVF Milli Takım Antrenörü :................................................................. Tüm müsabakaları izleyerek
sporcu takibi yapar ve rapor çıkarır. İki antrenör gelebilir. Organizasyonlar öncesi
şehir halkına belli yaş kategorilerinde eğitim verir.

TRİBÜN: ( Sahibi  - Opsiyonel. + puan aşağıdaki açıklamaya göre verilir.) 
Yok              Var          
Tribün kuran organizasyon aşağıdaki dağılıma göre sporcu başına ekstra puan verir. 

500-749 kişilik (ekstra 1 puan            

750- 999 kişilik (ekstra 2 puan) 

1000 ve üstü 15 (ekstra 3 puan)


