
 

        
       

       
        

 

 

 

TVF PLAJ VOLEYBOLU  
STATÜSÜ 

GİRİŞ  
Bu statü, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Pro Beach Tour puanı 
veren tüm plaj voleybolu turnuvalarını  kapsar. Bu organizasyonlar aşağıdaki şekillerde 
düzenlenebilir. 

1. Uluslararası CEV, FIVB ve BVA Organizasyonları 

2. TVF Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası 

3. TVF Plaj Voleybolu Türkiye Serisi (TVF Pro Beach Tour) 

4. TVF Plaj Voleybolu Yaş Grupları Serisi ve Türkiye Şampiyonaları 

5. TVF Plaj Voleybolu Halk ve Amatör Seviye Turnuvaları 

6. TVF Plaj Voleybolu Kulüpler Ligi 

 Yukarıda listelenen Plaj Voleybolu müsabakaları bu statüye göre, bu statüde yer 
almayan durumlarda, TVF Plaj Voleybolu Talimatına ve FIVB’nin (Uluslararası Voleybol 
Federasyonu) oyun kurallarına göre oynatılır. Tüm katılımcıların bu statünün, bu statünün 
atıfta bulunduğu talimat, duyuru ve diğer statülerin içeriğini bilmeleri gerekmektedir.  
 
PLAJ VOLEYBOLU KURALLARI 
Plaj Voleybolu müsabakaları FIVB’nin (Uluslararası Voleybol Federasyonu) en güncel oyun 
kurallarına göre oynanır. TVF kendi ulusal organizasyonlarında uygun gördüğü durumlarda 
kurallarda kısmi değişiklik yapabilir. 
 
TVF PLAJ VOLEYBOLU ORGANİZASYONLARININ YAPISI 

1. FIVB (Uluslararası Voleybol Federasyonu), CEV (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) ve BVA 

(Balkan Voleybol Birliği) ORGANİZASYONLARI 

1.1. TVF tarafından yurt içinde yapılmak üzere alınan uluslararası organizasyonlardır. 

1.2. Katılımcılar her sezon öncesi ilan edilecek duyuruya ve duyuruda yer alan şartlara 

göre kayıtlarını TVF’nin plaj.tvf.org.tr portalından yaparlar.  

1.3. Türk Sporcuların uluslararası turnuvaya katılım hakkı önce TVF’nin iznine, sonra 

sporcunun sahip olduğu CEV Plaj  Voleybol puanlarının yeterli olup olmamasına 

bağlıdır. Bir sporcunun kaydı yapılsa bile yeteri kadar FIVB Plaj Voleybolu puanı 

yoksa sporcu turnuvaya katılma hakkı kazanamayabilir. Giriş sıralaması FIVB 

ve/veya CEV tarafından yapılmaktadır. 

1.4. Bu organizasyonlara katılmak isteyen Türk sporcuların TVF Plaj Voleybolu portalı 

plaj.tvf.org.tr ‘ye üye olup lisans evraklarını tamamlamış olmaları gerekmektedir. 

Bu evraklar her senin başında yenilenir. 

1.5. Oyun kuralları ve katılım şartları TVF ve uluslararası federasyonlarca ayrıca ilan 

edilir. 

1.6. FIVB/CEV uluslararası plaj voleybolu puanı kazandırır ve FIVB ya da CEV’in 

sayfasında yer alan puanlar sporcunun FIVB/CEV Plaj Voleybolu puanı olarak 

kayda geçer. 

1.7. Katılımı teşvik etmek amacıyla TVF puanlama sistemine katkısı TVF’nin belirlediği 

kriterlere göre olur. 



 

        
       

       
        

 

1.7.1. Türkiye’de organize edilen her bir turnuva için TVF’nin 

plaj.tvf.org.tr portalında ayrıca bir etap sayfası açılır ve TVF 

puanlama sistemine alınan sonuçlar aşağıdaki madde 

çerçevesinde eklenir. 

1.7.2. TVF’nin Türkiye’de düzenlendiği uluslararası plaj voleybolu 

organizasyonlarında alınan dereceler TVF’nin kendi puanlama 

sistemi olan TVF Plaj Voleybolu sezon sonu sıralamasına da etki 

eder.  

1.7.3. Türkiye’de yapılan, FIVB ve CEV Turu organizasyonlarında alınan 

dereceler ile sporcular Pro Beach Tour puanı da kazanır. Bu 

puanlar FIVB’nin plaj voleybolu puanlarından farklıdır. FIVB/CEV 

giriş sıralamasına etki etmez sadece TVF sıralamasına etki eder. 

Uluslararası organizasyonlarda alınacak dereceye göre Pro Beach 

Puanı: 

Derece Puan 

1. 140 

2. 126 

3. 112 

4. 100 

5.  75 

7.  70 

9.  65 

13.  55 

17.  40 

25.  30 

33.  25 

 
1.7.4. Dünya Turu ve Avrupa Turu’na ise alınan puan FIVB ve CEV’in 

belirlediği puan olarak kişinin geçmişine işlenir.  

 

1.7.5. Türkiye’deki organizasyonlarda alınan sonuçlar alınan derece Pro 

Beach Tour giriş sıralamasına da etki eder.  

1.7.6. Puanlamalar Plaj Voleybolu portalında açılacak Plaj voleybolu 

organizasyon sayfasının “Etap Sonuç” linkinde belirtilir. 

 

2. TVF PLAJ VOLEYBOLU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

2.1. TVF tarafından yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açık Türkiye 

Şampiyonası organizasyonudur. 

2.2. Sadece sıralamadaki en iyi 4 ya da 8 takım (kategori başına) bu organizasyona 

davet edilir. 

2.3. Uluslararası plaj voleybolu oyun kurallarına göre müsabakalar oynatılır. 

2.4. Sıralamaya iki katı pro Beach tour puanı verir. 

2.5. Final bireysel Plajın Efesi / Sultanı formatında da oynatılabilir. Bu format ayrı bir 

duyuru ile ayrıca belirtilir. 

2.6. Formatı ve diğer ayrıntıları ayrı bir duyuru ile belirtilir. 

 

3. TVF PLAJ VOLEYBOLU TÜRKİYE SERİSİ (TVF PRO BEACH TOUR) 

3.1. TVF tarafından ve/veya TVF’nin resmi olarak izin verdiği kuruluşlarca düzenlenen 

ulusal ve uluslararası katılımcılara açık organizasyonlar serisidir.  



 

        
       

       
        

 

3.2. Katılımcılar her sezon öncesi ilan edilecek duyuruya ve duyuruda yer alan şartlara 

göre kayıtlarını yaparlar.  

3.2.1. Bir sporcunun kaydı yapılsa bile yeteri kadar TVF Plaj Voleybolu 

puanı yoksa sporcu turnuvaya katılma hakkı kazanamayabilir. 

Giriş sıralaması TVF tarafından yapılmakta ve kimlerin Ana 

Tablodan direk başlayacağı kimlerin Eleme Turnuvası oynayıp 

kimlerin yedek listede yer alacağı son kayıt tarihinden 3 gün 

içinde ilan edilir. 

3.3. Katılımcılar her sezon öncesi ilan edilecek duyuruya ve duyuruda yer alan şartlara 

göre kayıtlarını yaparlar.  

3.4. Uluslararası plaj voleybolu puanı verebilir. FIVB tarafından ayrıca ilan edilir. Ulusal 

puanlama sistemi Pro Beach Tour etap puanlama sistemi ile aynıdır.  

3.4.1. Puanlar Plaj Voleybolu giriş sıralamasına etki ettiği gibi TVF Plaj 

Voleybolu Sezon sonu bireysel sıralamasına da yansır.  

3.4.2. Plaj Voleybolunda alınan derece Pro Beach Tour giriş sıralamasına 

da etki eder.  

3.4.3. Puanlamalar Plaj Voleybolu portalında açılacak Plaj voleybolu 

organizasyon sayfasının “Etap Sonuç” linkinde belirtilir. 

3.5. Katılımcılar her sezon öncesi ilan edilecek kurallara göre kayıtlarını TVF’nin 

belirlediği ve duyurduğu yöntem ile yaparlar.  

3.6. Uluslararası plaj voleybolu oyun kurallarına göre müsabakalar oynatılır. TVF 

gerekli gördüğü durumlarda kurallarda kısmi değişiklikler uygulayabilir. 

3.7. Pro Beach Tour puanlarına bakarak sıralama oluşturulur.  Kesin liste son kayıt 

tarihinden en geç 3 gün sonra yayınlanır. O da yoksa çekiliş ya da eleme 

müsabakası oynatılır. 
 

 

4. TVF PLAJ VOLEYBOLU YAŞ GRUPLARI SERİSİ VE TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI 

 

4.1. TVF tarafından ve/veya TVF’nin resmi olarak izin verdiği kuruluşlarca düzenlenen 

ulusal ve uluslararası katılımcılara açık minikler, yıldızlar ve gençler yaş gruplarına 

açık organizasyonlardır.  

4.2. 20 Yaş altı, 18 Yaş altı ve 16 yaş altı kategorilerinde düzenlenebileceği gibi TVF 

gerekli görülmesi halinde yaşlarda değişiklik yapabilir. 

4.3. Ulusal ve uluslararası plaj voleybolu puanı verebilir. Yaş kategorilerinin il/bölge 

şampiyonaları TVF’nin ulusal puanlama sistemi Pro Beach Tour etap puanlama 

sisteminin yüzde 10’u kadar puan verir.  

4.4. Yaş Grupları Türkiye Şampiyonaları ise aşağıdaki maddelere göre puan verir: 

4.4.1. 20 yaş altı Türkiye Şampiyonası ulusal puanlama sistemi Pro 

Beach Tour etap puanlama sisteminin yüzde 50’si kadardır.  

4.4.2. 18 Yaş altı ve 16 yaş altı Türkiye Şampiyonası’nın ulusal puanlama 

sistemi Pro Beach Tour etap puanlama sisteminin 35’i kadardır. 

4.4.3. Puanlar Plaj Voleybolu giriş sıralamasına etki ettiği gibi TVF Plaj 

Voleybolu Sezon sonu bireysel sıralamasına da yansır.  

4.4.4. Puanlamalar Plaj Voleybolu portalında açılacak Plaj voleybolu 

organizasyon sayfasının “Etap Sonuç” linkinde belirtilir. 

4.5. Katılımcılar her sezon öncesi ilan edilecek kurallara göre kayıtlarını TVF’nin 

belirlediği ve duyurduğu yöntem ile yaparlar.  



 

        
       

       
        

 

4.6. Uluslararası plaj voleybolu oyun kurallarına göre müsabakalar oynatılır. TVF 

gerekli gördüğü durumlarda kurallarda kısmi değişiklikler uygulayabilir. 

4.7. Giriş Sıralaması ve Turnuva Sıralaması Plaj Voleybolu Talimat ve Pro Beach Tour 

Statüsünde belirtilen kurallara (sayılara) göre yapılabilir. Burada plaj voleybolu 

turnuvaları yeterli değilse plaj voleybolu turnuvalarındaki dereceler esas alınır. 

 

5. TVF PLAJ VOLEYBOLU HALK VE AMATÖR SEVİYE TURNUVALARI 

 

5.1. TVF tarafından ve/veya TVF’nin resmi olarak izin verdiği kuruluşlarca düzenlenen 

ulusal ve uluslararası katılımcılara açık amatör/hobby yaş gruplarına açık 

organizasyonlardır. Bunlar HobyVoley, VeteranVoley, BusinesVoley, şeklinde 

isimlendirilebilir. Halka genel olarak açık olabileceği gibi kurumlar ve şirketler 

arası da olabilir. 

5.2. Katılımcılar her sezon öncesi ilan edilecek kurallara göre kayıtlarını TVF’nin 

belirlediği ve duyurduğu yöntem ile yaparlar.  

5.3. Uluslararası plaj voleybolu oyun kurallarına göre müsabakalar oynatılır. TVF 

gerekli gördüğü durumlarda kurallarda kısmi değişiklikler uygulayabilir. 

5.4. Pro Beach Tour puanlarına bakarak sıralama oluşturulur.  Kesin liste son kayıt 

tarihinden en geç 3 gün sonra yayınlanır. O da yoksa çekiliş ya da eleme 

müsabakası oynatılır. 

 

6. TVF PLAJ VOLEYBOLU KULÜPLER LİGİ 

6.1. TVF tarafından spor kulüplerine açık plaj voleybolu lig organizasyonudur.  

6.2. Ulusal ve uluslararası plaj voleybolu puanı verebilir.  

6.3. Plaj Voleybolu Kulüpler Ligi Final organizasyonu Ulusal puanlama sistemi Pro 

Beach Tour etap puanlama sistemi ile aynı puanı verir.  

6.3.1. Puanlar plaj Voleybolu giriş sıralamasına etki ettiği gibi TVF Plaj 

Voleybolu Sezon sonu bireysel sıralamasına da yansır.  

6.3.2. Plaj Voleybolunda alınan derece Pro Beach Tour giriş sıralamasına 

da etki eder.  

6.3.3. Puanlamalar Plaj Voleybolu sayfasında açılacak plaj voleybolu 

organizasyon sayfasında “Etap Sonuç” sayfasında belirtilir. 

6.4. Kulüpler her sezon öncesi ilan edilecek kurallara göre kayıtlarını TVF’nin 

belirlediği ve duyurduğu yöntem ile yaparlar.  

6.5. Uluslararası plaj voleybolu oyun kurallarına göre müsabakalar oynatılır. TVF 

gerekli gördüğü durumlarda kurallarda kısmi değişiklikler uygulayabilir. 

6.6. Pro Beach Tour puanlarına bakarak sıralama oluşturulur.  Kesin liste son kayıt 

tarihinden en geç 3 gün sonra yayınlanır. O da yoksa çekiliş ya da eleme 

müsabakası oynatılır. 

SIRALAMALAR: 
1. TVF PRO BEACH TOUR VE DİĞER TURNUVALARDA BAZ ALDIĞI GİRİŞ SIRALAMASI 

HESAPLAMASI:  
Giriş Sıralaması ve Kabul Edilme Sırası Giriş Sıralaması Puanlarının Hesaplanışı: 
 
 TVF Pro Beach Tour’un her bir etabı öncesinde kayıt yaptıran tüm takımların turnuvaya 
giriş sıralaması o takımın oyuncularının önceki TVF Pro Beach Tour turnuvalarında aldığı 
puanlarına göre sonraki cümlede açıklandığı şekilde yapılır. Giriş Sıralamasında her bir 
oyuncunun son 365 gün içerisinde oynadığı son 8 turnuvanın en iyi 6’sının puanları göz 



 

        
       

       
        

 

önüne alınır. Bu puanlar toplanır ve takımların giriş sıralamaları o etap için belirlenmiş olur. 
Bu giriş sıralamasına göre takımların Ana Tablo ve Eleme SIRALAMASINDAKİ yerini belirler.  
 
Ana Tablo: 
 Pro Beach Tour etaplarında Ana Tabloya aksi bir duyuru olmadığı sürece 16 takım alınır. 
Belli etaplarda bu sayı yapılacak ek duyuru ile azaltılabilir ya da çoğaltılabilir.  
 
Tüm katılımcı takım ve sporcuların okuması gereklidir. Minimumda yukarıda açıklanan giriş 
puanlarına göre Ana Tabloda ilk 12 takımın yeri garantidir. Katılımın 16’dan kaç fazla 
olduğuna göre ana tabloya direk giren takım sayısı artabilir. Örneğin, 17 takım 
başvurmuşsa bir kategoriye ilk 15 takımın yeri garantidir. Son kalan iki takım eleme 
müsabakası oynarlar. Ayrıntılı bilgi Eleme Tablosu başlığı altında açıklanmıştır. 
 
Eleme Tablosu: 
Bir etaba Ana Tablo da yer alacak takım sayısından fazla kayıt olması durumunda ELEME 
Turnuvası oynatılacaktır. Eleme turnuvası turnuvadan bir gün önce oynatılır. 
 
 Kaç takımın eleme turnuvasına katılacağı aşağıda belirtilmiştir.  
 
- 16'lık Ana Tabloda kayıt sayısının 16'dan fazla olması durumunda aşağıdaki kriterlere göre 
maçlar oynatılır:  
- 17 TAKIM - Başvuru sayısının 17 olduğu durumunda giriş sıralamasındaki 16. ve 17. 
sıradaki iki takım eleme maçı yapar ve kazanan ana tabloya girer.  
- 18 TAKIM - Başvuru sayısının 18 olduğu durumunda giriş sıralamasındaki 15., 16, 17. ve 
18. takımlar ön eleme müsabakalarına alınırlar ve kazanan takımlar Ana Tabloya girer. Bu 
durumda 15. ile 18. karşı karşıya gelirken 16. ve 17. takımlar da birbirine karşı oynar.  
- 19 TAKIM - Başvuru sayısının 19 olduğu durumunda giriş sıralamasındaki 14., 15., 16, 17., 
18.,19. takımlar ön eleme müsabakalarına alınırlar ve kazanan takımlar Ana Tabloya girer. 
Karşılaşma tablosu aşağıdaki gibidir: MAÇ NO TAKIM A VS TAKIM B 1 14 VS 19 2 15 VS 18 
3 16 VS 17  
- 20 TAKIM - Başvuru sayısının 20 olduğu durumda giriş sıralamasındaki 13., 14., 15., 16, 
17., 18., 19., 20. takımlar ön eleme müsabakalarına alınırlar ve kazanan takımlar Ana 
Tabloya girer. Karşılaşma tablosu aşağıdaki gibidir: MAÇ NO TAKIM A VS TAKIM B 1 13 VS 
20 2 14 VS 19 3 15 VS 18 4 16 VS 17 20 DEN FAZLA  
- Başvuru sayısının 20 den fazla olduğu olduğu durumda giriş sıralamasındaki ilk 12 
takımın haricindeki tüm takımlar ön eleme turnuvasına katılırlar 
 
 Tüm katılımcı takım ve sporcuların okuması gereklidir. Eleme turnuvasına katılacak takım 
sayısına bağlı olarak tek eleme fikstürüne takımlar giriş sıralamasına göre yerleştirilir ve 
karşılaşmalar oynatılır.  
 
Tüm katılımcı takım ve sporcuların okuması gereklidir. TVF katılımın daha fazla olduğu 
durumlarda organizasyona göre eleme formatında gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.  
 
 

2. SEZON SONU SIRALAMASI: Sezon Sonu sıralaması ise sezon sonuna Pro Beach Tour puanı 

vereceği ilan edilen tüm plaj voleybolu ve kar voleybolu organizasyonlarında alınan 

puanların toplamına göre oluşturulur. 

PLAJ VOLEYBOLU ORGANİZASYON/TURNUVA ÖDÜLLERİ: 
 Her organizasyon öncesi belirlenmiş ise o turnuva için ödüller turnuva statüsünde ya 
da haberinde ilan edilir. 



 

        
       

       
        

 

 
SEZON SONU ÖDÜLLERİ: 
 
TVF’nin Türkiye’de düzenlediği ulusal ve uluslararası Plaj ve Kar Voleybolu lig ve 
turnuvalarında alınan puanların toplamına göre bireysel sıralama oluşturulur. Buna 
sezonsonu sıralaması da denir. Bu sıralamadaki en başarılı 10 T.C vatandaşı erkek ve bayan 
sporcuya 50.000 TL para ödülü dağıtılır. 
Sezon Sonu Para Ödülü Dağılımı Aşağıdaki Gibidir: 
 
Kategori ve Sporcu Başına –  

Derece Ödül 

Birinci 7.500 TL 

İkinci 5.200 TL 

Üçüncü 3.800 TL 

Dördüncü 2.500 TL 

Beşinci 1.700 TL 

Altıncı 1.300 TL 

Yedinci 900 TL 

Sekizinci 800 TL 

Dokuzuncu 700 TL 

Onuncu 600 TL 

TOPLAM 25.000 TL 

 
 
Aynı dereceyi alan sporcular para ödünü paylaşırlar: 
Örneğin: İlk 3’te yer alan birincinin ardından gelen iki sporcunun puanları eşit ise 2. Ve 3. Lük 
para ödülü toplanır ve bu iki sporcuya eşit olarak paylaştırılır. Toplamda 10 sporcuya sadece 
para ödülü verilir. Eğer üç sporcunun puanı eşitse sıralamasına göre üç derecenin para ödülü 
toplanır ve bu üç sporcuya eşit olarak dağıtılır.  
 
SPORCU LİSANSI: 
- Lisans çıkarmak için aşağıda belirtilen formlar doldurulup TVF Plaj Voleybolu Antalya Ofisine 
gönderilmelidir. Online sistem kurulduğunda ise lisans bilgi ve belgeleri online olarak 
doldurulur. - Kimlik Fotokopisi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet ya da Pasaport olabilir) - Sağlık Raporu  
 
– Son 30 gün içerisinde alınmış - PV-01 Sporcu Taahhütnamesi. - Lisans Ücreti Dekontu – 100 
TL Lisans ücreti sporcu başına 100 TL’dir. Sadece Pro Beach Tour oynayanlar için 50 TL’dir 
 
 
YABANCI OYUNCU HAKKI: 
 
TVF organizasyonlarında yer almak isteyen yabancı sporcular önce kendi federasyonlarından 
ve TVF’den özel izin alarak müsabakalara katılabilirler.   



 

        
       

       
        

 

TVF uygun görürse yabancı sporcuların ve takımların sayılarında belirli sınırlamalara gidebilir. 
 
SPORCU FORMALARI: 
 

 Formalara sahip çıkılması, müsabakalarda, ödül törenlerinde, basın toplantısı ve 
röportajlarda giyilmesi konusunda TVF sporcuları sorumlu tutar. Gerekli kurallara 
uyulmaması durumunda bu statüde belirtilen yaptırımlar uygulanabilir. 

 SPORCU, TVF Plaj Voleybolu Ligi müsabakaları esnasında giyilecek kıyafetleri (üst üniforma 
ve şort)  müsabakaya çıkacak takım arkadaşı ile TAMAMEN aynı olmak kaydı ile kendisi 
temin eder. 

 SPORCU, TVF Plaj Voleybolu Ligi müsabakalarına en az iki farklı renkte, iki üst üniforma ve 
iki şort ile gelir, SPORCU, üniforma ve şortlarını, FIVB Spor Yönetmeliği’nde (FIVB Sports 
Regulations) belirlenmiş olan ölçü ve tiplerde yaptıracağını kabul eder. 

 Sahaya çıkan takım oyuncularının üst üniforma ve şort/mayo altına giyecekleri içliklerin 
de tek tip ve ölçüde (kol ve bacak uzunluğu) olması gerekmektedir. 

 SPORCU, müsabakalara çıkacağı takım arkadaşı ile tamamen aynı olan formaları giymek 
zorunda olduğunu kabul eder.  

1.1. Forma Tasarımı Ve Logo Ölçüleri 

Üst Forma Tasarımındaki kriterler aşağıdaki gibidir:  
 
Üst Forma / Ön Taraf: 
- Üstte Sporcu Forma Numarası (8cmx6cm) - Sol Göğüste 
- Takım Logosu (8 cmx12cm) - Sol göğüste Forma Numarası Altında 
- Sağ Göğüste: TVF Profesyonel PLAJ VOLEYBOLU LİGİ Resmi Logosu   - (9cmx8cm) (web sitesinde 
logolar mevcuttur),  
- Ortada TVF Resmi Logosu - (3cmx5cm) 
- Kulüp/Sponsor İsmi (300 cm2) - Ön ortada, karın bölgesinde  
- Sponsor Firma Logoları - kalan diğer boşluklarda 
 
Üst Forma / Arka Taraf: 
- Forma Numarası (8cmx10cm, oranlı bir şekilde) - Arka Üst-(Kürek Kemikleri Ortasında) 
- Sırt Üstte (ense kısmında) : TVF Profesyonel PLAJ VOLEYBOLU LİGİ Resmi Logosu   - (9cmx8cm) (web 
plaj.tvf.com.tr sitesinde logo mevcuttur),  
- Oyuncu Adı - Forma Numarası Altında 
- Kulüp/Sponsor İsmi (300 cm2) - Oyuncu adı altında  
- Sponsor Firma Logoları - kalan diğer boşluklarda 
- Sporcu, TVF Profesyonel Plaj Voleybolu Ligi üst üniforma ve şorttaki sponsor reklam alanı sınırlaması 
yoktur fakat Sporcu başka organizasyonlara ait malzeme kullanamaz. 
- Üst üniformalarda, TVF Plaj Voleybolu Ligi isim ya da logosunun üzerini kapatacak sponsor ya da isim 
baskısı kullanılamaz. 

1.2. Formalara Yönelik Yaptırımlar 

 Tüm sporcular aynı renk ve dizayn alt forma (erkekler için şort, bayanlar için tayt ya da mayo) 
giymelidirler.  

 Aynı renk ve tasarımda alt forma giymeyen takımlar ilk gün için 200 TL, ikinci gün için 300 TL ve diğer 
günler için  300’ün katları halinde para cezasına çarptırılır. TV yayının olduğu maçlarda tutarlar iki ile 
çarpılır. 



 

        
       

       
        

 

 Bir takımın tüm oyuncuları aynı renk ve tasarımda üst forma giymelidir.  

 Sporcu üst formalarının arkasında sporcu isminin yazması gerekmektedir. Yazmaması halinde para 
cezası uygulanır: İlk Gün İçin 100 TL / Sporcu başına, İkinci Gün için 200 TL / Sporcu Başına ve bu her 
gün için yarısı oranda katlanarak gider. 

 Sporcu üst formalarında numara bulundurulmaması halinde takıma para cezaları yaptırımı uygulanır. 
İlk Gün İçin 100 TL / Sporcu başına, İkinci Gün için 200 TL / Sporcu Başına ve bu her gün için katlanarak 
gider. TV yayının olduğu maçlarda tutarlar iki ile çarpılır.  

 Müsabaka cetveli ile Teknik Delege tarafından raporlama yapılır. Cezalar BVB-08 formu ile Teknik 
Delege tarafından raporlanır ve Plaj Voleybolu departmanına gönderilir. Cezaların değerlendirilmesi 
ve yaptırım sürecinin onayı TVF Yönetimindedir. 

 
CEZA VE YAPTIRIMLAR: 

Tüm katılımcılar TVF Plaj Voleybolu Talimatında yer alan Ceza hükümlerine tabi 
olduklarını kabul ederler.  

 
ANTRENÖRLÜK: 
 
Ulusal organizasyonlarda sahada koç/antrenör yer alabilir. Sahaya çıkacak antrenörün 
minimum 1.kademe Voleybol Lisansı olması ve TVF’den alınmış en az 1 plaj voleybolu 
sertifikası almış olması gereklidir. Antrenörlerin organizasyon öncesi akredite olmak için 
TVF’ye başvurması gerekmektedir. 
 
 
 
 
 
 

 
 


