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Kastamonu Valiliği
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Voleybol İl Temsilciliği
KURUMLARARASI VOLEYBOL TURNUVASI
YARIŞMA TALİMATI
1-Yarışmalar Voleybol Oyun Kuralları talimatlarına uygun oynatılacaktır. Takımlar resmi kurum personelinden oluşturulacak
olup kurum dışı personel oynatan takımlar ihraç edilecektir. Liglerde oynayan oyuncular turnuvaya katılamazlar.
2-İlçelerden Kaymakamlık adı altında turnuvaya karma takımlar turnuvaya iştirak edebilirler. Listeler ilçe kaymakamı onaylı
olacak ve kurumları belirtilecektir. Belediye personelleri ve 2 esnaf da ilçe kadrolarına dahil edilebilir.
3-22-25 yaş arası kontenjan 1 sporcu olup, 25 yaş ve üstü personeller yarışmalara katılabilir.Kurumları turnuvaya katılmayan
sporcular başka bir takımda misafir oyuncu olarak yer alabilirler fakat bu sporcuların 30 yaş ve üstü olması gerekmektedir.
4-Kurumlarda taşeron firma üzerindin çalışan kişiler kurum takımlarında mücadele edebilirler.
5-Okullar Turnuvaya iştirak edemeyecek olup, Millî Eğitim Müdürlüğü adı altında 2 takımlık kontenjan mevcuttur.
6-Esnaflar, Esnaf ve Sanatkârlar odasına kayıtlı kişilerden oluşan bir takım ile turnuvaya katılabilirler.
7-Takımlar maç saatinden 45 dakika önce maçın oynanacağı salonda hazır olacaklardır. Tek maça gelmeyen takımlar turnuvadan
ihraç edilecektir ve 2 yıl boyunca turnuvalara alınmayacaktır.
8-Takım listesinde yazılan sporcular spor kıyafeti ile müsabakalarda yer alacaktır. - Liberonun forması takımın forma renginden
zıt renkte olmalıdır.
9- Müsabakaların kazanılmış 3 set üzerinden oynanacaktır. File Yükseklikleri: 2.43m’dir. Takımlar en az 10 en çok 20 kişiden
oluşur. Takımlar karma(bay ve bayan personelden ) oluşturulabilir.
10- Puanlama;
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.
11-Tertip Komitesi gerekli hallerde maç yerini ve saatini değiştirmeye yetkilidir.
12-Müsabakalara katılacak tüm sporcuların Herkes İçin Spor Branşında lisans çıkarmaları mecburidir.
13-Müsabakaların teknik toplantı ve kura çekimi 26 Mayıs 2015 saat 15:30 da, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet
Binasında yapılacaktır.
14-Kurumlar teknik toplantıya kurum amiri onaylı takım listeleri ile katılacak olup, bu listede takım sorumlusu olan kişinin
iletişim bilgileri yer alacaktır.
15- Her türlü itiraz Tertip Komitesi’ne yazılı olarak yapılacaktır. İtiraz bedeli 150 TL’dir
16-Turnuvaya katılmak için toplantıya katılan ve fikstüre girdiği halde turnuva başlangıcından 5 gün önceye kadar turnuvaya
katılmayacaklarını yazılı olarak beyan etmeyen kurumların 5 yıl süreyle Kurumlararası Voleybol Turnuvasına alınmayacaktır.
17-Müsabakalarda görev alan hakemler herhangi bir takımda oynayamaz, oynadığı takdirde takımları hükmen mağlup sayılır.
18-Tertip Komitesinin Dernek adı altında başvuruları kabul etme yetkisi mevcuttur.
19-Müsabakalar ile ilgili matbu evraklar kastamonu.gsb.gov. tr adresinde yer alan Kurumsal-Faaliyetler bölümünde
yayınlanacaktır.
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