
     2022-2023 VOLEYBOL SEZONU 

BÜYÜKLER BÖLGESEL LİG GRUP MÜSABAKA TALİMATI 
                                                           (KADIN-ERKEK) 

 
GRUPLAR / FİKSTÜR HAZIRLAMA / TURNUVA TARİHLERİ: 
 

• Yeşil renkli gruplarda müsabakalar: 20-26 Mart 2023 tarihleri arasında oynanacaktır. 

• Sarı renkli gruplarda müsabakalar:  24-26 Mart 2023 tarihleri arasında oynanacaktır. 

• Ankara ve İstanbul müsabakalarını: 20-31 Mart 2023 tarihleri arasında yapacaktır. 
 
Tüm gruplarda fikstürleri hazırlama yetkisi yarışmanın yapıldığı il temsilcisinde olacaktır. 
 
İl temsilcileri tarafından hazırlanan fikstürler grup takımlarına gönderilecektir. Grup sırası fikstür numarası olacaktır. 
 
 

• Bölgesel ligde Grup ve Final müsabakalarında takımlara katkı bedeli ödemmeyecektir. 
 

*GRUPLARINDA 1.OLAN TAKIMLAR FİNALE YÜKSELECEKTİR. FİNALLER…….NİSAN 2023’DE OYNANACAKTIR.                                                                
 
7.1 Puanlama Sistemi: (TVF Yarışma Talimatı) 
A) Bu sistemde, önceden belirlenmiş fikstüre göre, kulüp takımlarına puan esasına göre birbirleri ile seri müsabakalar 
yaptırılır.  
3 – 0 ve 3 – 1 galibiyetle sonuçlanan müsabakalarda galip gelen takıma (3) puan,  
3 – 2 galibiyetle sonuçlanan müsabakalarda galip gelen takıma (2) puan,  
2 – 3 sonuçlanan müsabakalarda mağlup olan takıma (1) puan,  
1 – 3 ve 0 – 3 sonuçlanan müsabakalarda mağlup olan takıma (0) puan verilir.  
Hükmen galibiyet alan takımın toplam puanına (3) puan eklenir. Setler 25-0, 25-0, 25-0 olarak tescil edilir.  
Bir veya birden fazla takımın katıldığı müsabakalarda sıralama şu şekilde belirlenir:  

• Kazanılmış Maç Sayısı (galibiyet sayısı) fazla olan takım üst sırada yer alır. Kazanılmış maç sayısının 
(galibiyet sayısı) eşitliği halinde, sıralama; kazanılan toplam puana göre belirlenir.  

• Kazanılan toplam puana göre eşitliğin bozulmaması halinde; sıralama set averajına göre belirlenir. Set 
averajı hesaplanırken takımların müsabakalar sonunda aldıkları setlerin toplamı, verdikleri setlerin toplamına 
bölünür. Sıralama, set averajı büyük olan takım üst sırada yer alacak şekilde yapılır.  

• Eşitliğin set averajına göre de devam etmesi halinde; sayı averajına bakılır. Eşitliği devam eden takımların 
yaptıkları tüm müsabakalar sonunda aldıkları sayıların toplamı, verdikleri sayıların toplamına bölünür. 
Takımlar, çıkan sayının (sayı averajı) büyüklüğüne göre yukarıdan aşağıya sıralanır.  

• Eşitlik yine de bozulmamışsa bu durumdaki takımların kendi aralarında yaptıkları müsabakalarda 
kazanılmış maç, puan, set ve sayı averajına sıra ile başvurularak sıralama belirlenir. 
 

1.Bölgesel Ligin Voleybolun Altyapısına yönelik birlik olma özelliğini kaybetmemesi için tedbir olarak bu liglerdeki 

takımlar kadrosunda ay-gün hesabına bakılmaksızın 35 Yaşından Gün Almış En Fazla 2 Sporcuya Lisans 

çıkartabileceklerdir. (1987-86-85…) 

2. Kıyafetler, TVF Yarışma Talimatının 21. maddesine uygun olmalıdır. 
3. Müsabakalar Mikasa V200W kullanılabilecektir. 
4. Müsabakalarda 2 çizgi hakemi görevlendirilecektir. 
 
5. Baş Antrenörler en az 2.Kademe, Yardımcı Antrenörler en az 1.Kademe Antrenör belgesine sahip olmalıdır.  
 
2022-2023 sezonu vizesini yaptırmayan ve antrenörü olmayan takımlar sahaya çıkamayacaktır.  
*Antrenör aynı zamanda sporcu olarak listede yer alamaz ve sporcu olarak sahaya çıkamaz. 
(Antrenörler lisanslarını maç esnasında sorulduğu zaman gözlemciye göstermek zorundadırlar.) 
 
6. Takımlar her maçta farklı 14 kişilik liste verilebilecektir. (Sporcu lisansları İl Müdürlüğünce çıkartılacaktır.) 
Oyuncu lisansları ve vizeli antrenör lisansları her maçta gözlemciye sunulacaktır. 
 
7. İl Müdürlüğünce görevlendirilecek maksimum 9 GSB personeli, İl Temsilcisi, Saha Müdürü ve sağlık memuru toplam 
12 kişiye ödeme yapılır. Ücret Genelgesinin 3 sayılı tablosunda yer alan gösterge rakamları ve seans hesabına göre 
hesaplama yapılır. GSB personeli, İl Temsilcisi ve Saha Müdürü normal seans göstergesinden %50 artırımlı görev 
ücreti alır.  
 
 

TAKIMLARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ. 

 

 


