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YENİCE KAYMAKAMLIĞI 

2018 YILI VOLEYBOL TURNUVASI ŞARTNAMESİ 

 

1-Müsabakalar kazanılmış 3 set üzerinden oynanacaktır. İlk 4 set sonunda setlerde 2-2’lik 

eşitlik olması durumunda final seti 15 sayı üzerinden oynanacaktır. 

2-Turnuvaya katılan takımlara müsabakalarda 2 teknik mola haricinde her sette 30 saniyelik 2 

mola hakkı verilecektir. 

3-Müsabakalar katılan takım sayısına göre eleme veya gurup usulüne göre yapılacaktır. 

4-Mazeretsiz olarak müsabaka saatinden 20 dakika sonra sahaya çıkmayan takımlar hükmen 

mağlup sayılacaklardır. 

5-Takımların Kaymakamlığa, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne sundukları listede 

ismi olmayan sporcuların müsabakalarda oynamasına kesinlikle izin verilmeyecektir. 

Sporcular, ismi verilen listeden başka bir takımda oynayamayacaktır. Takım listeleri müsabaka 

öncesi hakemler tarafından kontrol edilecektir. 

6-Müsabakalar esnasında voleybol oyun kuralları uygulanacaktır. 

7-Müsabakalarda en fazla 10 kişilik isim listesi belirlenecek listeler sonradan 

yenilenmeyecektir.  

*8-Müsabakalara katılacak olan takımların tüm sporcuları Sağlık Raporları, nüfus cüzdan 

fotokopileri ve ikametgâh belgeleri Takım listeleri ile Kaymakamlığa veya Gençlik Hizmetleri 

ve Spor İlçe Müdürlüğüne elden teslim edilecektir.  

9-Yenice Merkez, Belde ve köylerinde ikamet edenler müsabakalara katılabileceklerdir. Başka 

il veya ilçede ikamet edenler müsabakalara katılamayacaklardır (Yenice ilçesinde çalışanlar 

hariç). Listelerin teslim tarihinde sporcu ikametgâhları da teslim edilecektir. 

10-Takımların başvuruları 09-13 Nisan (Cuma saat 12.00 son başvuru saati) 2018 tarihleri 

arasında olacak olup; 13 Nisan saat 12.00’den sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Kura 

çekimi 13 /04 /2018 Cuma günü saat 15.00’de Kaymakamlık binasında yapılacaktır.  

11-Takımlar sahaya forma ve parke zemine uygun ayakkabı ile çıkacaktır.  

12-Müsabakalar İlçemiz kapalı spor salonunda oynanacaktır. 

13-Müsabakalar esnasında oyuncusu veya seyircisi taşkınlık yapan takım müsabakalardan men 

edilecektir. 

14-Müsabakalar için kura çekimi ve fikstür 13 Nisan 2018 tarihinde Kaymakamlık binasında 

belirlenecek olup; Müsabakalar 16 Nisan 2018 tarihinden itibaren ilan edilen maç programına 

göre başlayacaktır. Fikstür Yenice Kaymakamlığı web sayfasında yayınlanacaktır. 

15-Her takım mutlaka teknik sorumlu ismi bildirecek, Teknik sorumlu takımının başında olacak 

şekilde Müsabakalara çıkacaktır. Müsabakalara takımların Teknik sorumlu olmadan 

çıkmalarına izin verilmeyecektir. 

16-Müsabaka alanına en fazla 10 kişilik sporcu ve 1 teknik sorumlu haricinde takım adına kimse 

giremeyecektir. 

17-Müsabakalarda güvenlik İlçe Emniyet Amirliğince sağlanacak olup; İlçe Sağlık 

Müdürlüğünce müsabakalarda sağlık personeli görevlendirilecektir. 

18-Gerekli Belgeler 

a)En fazla 10 sporcunun ve en fazla 2 teknik sorumlunun yer aldığı takım listeleri 

b)Sporcuların İkametgâhları 

c)Sporcuların Sağlık Raporları 

d)Nüfus Cüzdan Fotokopileri 
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