
VOLEYBOL TURNUVASI ŞARTNAMESİ 

 

Turnuvanın Amacı 

Madde-1 İlimizde bulunan kamu kurum ve kuruşlar, sivil toplum kuruluşları ve halkımız arasında; 

a) Spor yoluyla birlik beraberlik ruhunu güçlendirmek, 

b) İletişim, işbirliği ve paylaşım duygularını geliştirmek, 

c) Boş zamanlarını sportif bir faaliyete yönlendirerek motivasyonu artırmak amaçlanmaktadır. 

Turnuvanın Kapsamı 

Madde-2 Bu şartname, ilimizde genelinde düzenlenecek olan voleybol turnuvasına katılacakları, 

uygulamayı, başvuru vedeğerlendirmeyi, yapılacak işlemleri, ödüllendirme ve yarışma takvimine 

ilişkin usul ve esaslarıkapsamaktadır. 

Turnuvaya Katılacaklar 

Madde-3 Turnuvaya, ilimizde genelinde kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, özel 

sektör, esnaf ve halkımızın oluşturacakları takımlar ile katılabilecektir. 

Turnuvaya Başvuru, Uygulama ve Değerlendirme 

Madde-4 Turnuvaya başvuru, uygulama ve değerlendirme aşağıda belirtildiği gibi olacaktır: 

a) Turnuvaya bir sporcu bir takımile katılabilecektir.2004-2003-2002…  doğumlu sporcular 

oynayabilir.  

b)Her takımın kadrosu en fazla 14 kişiden oluşacaktır. Bay ve bayan ayrı ayrı takımlar oluşturulacaktır. 

c) Takımlarda profesyonel (TVF Efeler, Sultanlar,1. ve 2. Lig), Üniversite Sporları ve okul sporlarında 

voleybol lisansı olan kişiler yer almayacaktır. 

d) Her takım müsabakaya ön ve arka tarafında numarası bulunan forma ile gelecektir. 

e) Müsabakalara başvurular 17.05.2021-27.05.2022 tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 

dilekçe ile yapılacaktır. Başvuru esnasında ekte bulunan sağlık beyanları ile 14 kişilik takım listesi 

birlikte verilecektir. 

f) Müsabakalar TVF Oyun kurallarına göre oynatılacaktır. Grup müsabakaları kazanılmış 2 set, sadece 

final müsabakası kazanılmış 3 set üzerindenoynanacaktır. 

g) Müsabakalar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ait spor salonlarında hafta içi akşam saat17.00’den 

sonra oynanacaktır. 

h)Fikstürde ilan edilecek tarih ve saatlerde müsabaka yerinde hazır olmayan takımlar hükmen 

mağlup sayılacaktır. 



ı) Maçlara yapılacak itirazlar turnuva tertip komitesine 24 saat içinde yapılacak ve bir 

gün sonra tertip komitesi tarafından karara bağlanacaktır. 

i) Yapılacak turnuva ile ilgili detaylı bilgi almak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Murat KARABULUT’a 

ulaşılabilecektir. (Tel: 05315968070 ) 

Yapılacak İşlemler 

Madde-5 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilecek işve işlemler aşağıda belirtildiği gibi 

olacaktır: 

a) Turnuva takvimine uygun olarak gerekli duyuru yapılacaktır. 

b) Oluşturulacak takım listeleri, Tertip Komitesi tarafından onaylanacaktır. 

c) Turnuvaya katılacakların sağlık durumlarını beyan ettikleri “Sağlık Durum Beyan Formu” Tertip 

Komitesi tarafından kontrol edilecektir. 

d) Turnuvayı yürütmek üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Spor ŞubeMüdürü başkanlığında 5 

kişiden oluşan bir Turnuva Tertip Komitesi kurulacaktır. 

Ödüllendirme 

Madde-6 Turnuva sonunda ilk 4’e giren takımlarödüllendirilecektir. (katılım belgesi, madalya, kupa 

vb). 

Diğer Hususlar 

Madde-7 Bu şartnamede belirtilmeyen ve turnuva süresince ortaya çıkabilecek durumlarailişkin 

kararlar “Turnuva Tertip Komitesi” tarafından değerlendirilip karar bağlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAHAR KUPASI 

VOLEYBOLTURNUVASI SAĞLIK DURUM BEYAN FORMU 

 

T.C. KİMLİK NO : 

ADI SOYADI : 

CEP TELEFONU : 

 

İş bu belge ile spor yapmam için tıbbi yönden hiçbir engelim olmadığını beyan eder, meydana 

gelebilecek herhangi bir kaza, hastalık, sakatlık ve hasara karşı her türlü sorumluluğu 

kabulettiğimibeyan ederim. 

 

Tarih : 

İmza : 

 

NOT: Bu form dilekçe ile birlikte teslim edilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAHAR KUPASI 

VOLEYBOL TURNUVASI TAKIM BAŞVURU FORMU 

 

TAKIM ADI    : 

TAKIM SORUMLUSU ADISOYADI : 

İRTİBAT NUMARASI   : 

İMZA     : 

 

 

TAKIM LİSTESİ 

ADI SOYADI     TC NO: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 


