VOLEYBOL YARIŞMA TALİMATI

Amaç :
Madde 1. Bu talimatın amacı, Özel Olimpiyatlar Türkiye (TÖSSED) tarafından
düzenlenecek Voleybol karşılaşmaları ile bu karşılaşmalara hazırlık amacıyla düzenlenen
organizasyonun planlanmasını, icrasını ve derecelerin tescil edilmesi ile bu faaliyetlerin
Uluslararası kural ve usullere uygun olarak yönetilmesini sağlayacak esas ve usulleri
belirlemektir.
Kapsam :
Madde 2. Bölgesel yarışmalar, Ulusal Şampiyonalar ve Uluslararası ( Avrupa ve Dünya
Şampiyonaları ), Özel Olimpiyatlar (Special Olympics) kapsamındaki Özel Sporcular Voleybol
müsabakalarının yapılması ve bu müsabakalarda meydana gelecek her türlü itirazların karara
bağlanmasındaki usul ve esasları kapsar.
Dayanak:
Madde 3. Bu talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun Ek-9 uncu maddesi ile 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor
Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar :
Madde 4. Bu Talimatta geçen;
TÖSSED
: Özel Olimpiyatlar Türkiye’yi,
TÖSSED Başkanı
: Özel Olimpiyatlar Türkiye Başkanını,
Okul, Kurum ve
Spor Kulübü
: Özel sporcuların eğitimini sağlayan kurumları,
INASFİD
: Uluslararası Zihinsel Engeliler Spor Federasyonu,
Special Olympics
: Özel Olimpiyat Oyunları,
Özel Sporcu
: Zihinsel Engelli Sporcuları,
Tertip Kurulu
:Voleybol karşılaşmalarının düzenli ve sağlıklı yapılmasından
sorumlu olarak kurulan kurullarını ifade eder.
VSAT
: Voleybol Yetenek Değerlendirme Testi
KATEGORİ
: Sporcuların yaşlarına göre sınıflandırılması
KADEME
:Sporcuların yaş kategorileri içerisinde Voleybol Yetenek
Değerlendirme Testinde aldıkları puanlara göre sınıflandırılması
Voleybol Branş Danışmanı /Teknik Branş Sorumluları : Özel Olimpiyatlar Türkiye
(TÖSSED) tarafından Özel Sporcular Voleybol karşılaşmalarını koordine etmek, Özel
Olimpiyatlar Türkiye (TÖSSED) ulusal takımın belirlenmesini ve uluslararası karşılaşmalara
hazırlanmasını sağlamak için resmi olarak atanmış kişi, Danışman ve teknik branş sorumluları,
GÖNÜLLÜ : Karşılaşmalarda sporculara yardım maksadı ile kendi müracaatı ile Özel
Olimpiyatlar Türkiye (TÖSSED) tarafından görevlendirilen kişi/kişiler.
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Karşılaşmalara Katılacak takımlar :
Madde 5. Özel Sporcuların cesaretlerini sergilemek, spor yapma mutluluğunu
yaşamalarını sağlamak, yeni arkadaşlar edinmelerini ve bu arkadaşlıklarını geliştirmelerini ve
toplumdan ayrı olmadıklarını ispatlamak amacıyla eğitilmeleri için faaliyet gösteren Özel Eğitim
Okulu/Özel Eğitim Kurumu, Spor Kulübü Voleybol takım veya takımlarıdır.
Takımların Kadro Yapıları:
Madde 6.
1. Özel Olimpiyatlar Bölge Oyunları Voleybol faaliyetlerine katılacak takımların
karşılaşmalara çıkacak kadroları (yaş, cinsiyet vb belirtilmek suretiyle), 6 özel sporcu, 4 partner
sporcudan oluşur. Şampiyonalarda Tertip komitesinin alacağı karara göre grupları belirlemek
maksadıyla da seviye tespiti yapılır.
2. Yaş grupları ve yetenek seviyelerine göre karşılaşmaların yapılacağı kategoriler
belirlenir ve bu kategoriler organizasyon öncesinde yapılacak Teknik toplantılarda açıklanır.
3. Ulusal Oyunlarda seviye tespiti yapılmaz.
Karşılaşmalara Katılacak Sporcular:
Madde 7.
1. Karşılaşmalara katılacak sporcularda aşağıdaki koşullar bulunacaktır.
a. Sekiz yaşından büyük olmak,
b. Adına yarışacağı okul / kurum / spor kulübüne kayıtlı olmak
c. Herhangi bir nedenle karşılaşmalardan men edilmemiş/ ceza almamış olmak,
2. Karşılaşmalara katılacak sporcuların sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır:
a. Her sporcu kurallara uymak ve sportmence davranmakla yükümlüdür. Söz ya da
davranışlarıyla Özel Olimpiyatlar Türkiye (TÖSSED) yetkililerine, sporculara, antrenörlere,
gönüllülere, hakemlere, taraflara ya da rakiplerine hakaret eden sporcular müsabakanın kalan
maçlarında Müsabaka hakeminin ve Özel Olimpiyatlar Türkiye (TÖSSED) Voleybol danışmanı /
teknik branş sorumlusunun vereceği rapor doğrultusunda turnuvadan ihraç edilebilirler.
b. Karşılaşma esnasında hakem tarafından diskalifiye (ihraç) edilen sporcular bir
sonraki maçta oynayamazlar
c. Sınıflandırma yarışmalarında dürüst davranmadığı saptanan sporcular diskalifiye
olur. Sporcuların gerçek performanslarını göstermelerini sağlamakla sorumlu olan kişi Takım
Antrenörleridir.
3. Her sporcu, veli izin belgesi ve sağlık raporu ile müsabakalara iştirak edebilirler.
4. Veli izin belgesi ve sağlık raporu olmayan sporcu karşılaşmalarda oynayamaz.
Karşılaşmalara Katılacak Antrenörler :
Madde 8.
1. Voleybol karşılaşmalarında görev alacak antrenörlerde en az 1. Kademe Yardımcı
Antrenör belgesi aranır.
2. Sporcu ile daha önceden çalışmış ve okul/ kurum/ spor kulübünce isimleri bildirilen
öğretmen/eğiticiler takımlarının başında sahaya çıkabilirler.
3. Antrenörlerin sorumlulukları:
a. Antrenörler sporcuların sağlığını ve güvenliğini her zaman birinci planda tutmalıdırlar.
b. Antrenörler kurallara uymak ve sportmence davranmakla yükümlüdürler.
c. Söz yada davranışlarıyla sporculara, diğer antrenörlere, gönüllülere, hakemler yada
izleyicilere hakaret edenler o turnuva süresince antrenörlükten men edilirler.
ç. Antrenörler kendi spor dallarındaki Özel Olimpiyat Oyunlarının kurallarını bilmek ve
sporcularını yarışmalara bu kurallar çerçevesinde hazırlamakla yükümlüdürler.
d. Antrenörler sporcuları ile ilgili olarak bildirdikleri ön performansların sporcunun
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kapasitesini doğru olarak yansıtmasından sorumludur.
e. Antrenörler dürüst davranarak sporcuları sınıflandırma yarışmaları ve/veya
faaliyetlerde sportmence davranış göstermeye teşvik etmelidirler. Bu şekilde davranmayan
antrenörler turnuvadan ihraç edilebilir.
Karşılaşma Çeşitleri:
Madde 9. Özel Sporcular Voleybol faaliyetleri dört şekilde icra edilir.
1. Bölge Oyunları :
Özel Olimpiyatlar Türkiye (TÖSSED) tarafından belirlenen bölgelerde ayrı ayrı olmak
üzere düzenlenir. Bölgelerden oyunlara katılım için müracaat eden okul/ kurum/ spor kulüpleri
katılabilir. Özel Olimpiyatlar Türkiye (TÖSSED) tarafından düzenlenir.
2. Ulusal Oyunlar: Özel Olimpiyatlar Türkiye (TÖSSED) tarafından düzenlenir. Bölge
oyunlarında final oynayan 1. ve 2. olan takımlar iştirak edebilir. Bölge Oyunlarında ilk 2
dereceye girerek Ulusal Oyunlara katılmaya hak kazanan takımlar Bölge Oyunlarında
oynattıkları oyuncularla katılmak zorundadır.
3. Uluslararası Müsabakalar: Özel Olimpiyatlar (Special Olympics) Organizasyonu’nun
gözetiminde yapılan çeşitli uluslara bağlı uluslararası müsabakalardır.
4.Özel Karşılaşmalar:
Spor Kulübü sporcularının faaliyetlerini artırmak amacıyla aynı ilde veya diğer illerdeki
okul/ kurum/ spor kulüpleri ile yapacakları ikili karşılaşmalardır. Karşılaşmanın adil takımlar
arasında oynanması gerekir. Bu Karşılaşmalardaki sağlık ve güvenlik konuları ilgili bölge
sorumlusu ve branş danışmanı/ teknik branş sorumlusu sorumluluğundadır.
Karşılaşma Yöntemleri:
Madde 10.
1. Karşılaşmalar, sporcuların yeteneklerine göre her organizasyon öncesinde belirlenen ve
Teknik toplantıda açıklanan kademelere göre yapılır. Kademelerde en az 3 en fazla 5 takım
bulunabilir.
a. Bölge Oyunlarında tek grup oluşturulduğunda I. ve II. Kademe ayrımı
yapılamayacağından, grup birinci ve ikincileri Ulusal Oyunlara katılmaya hak kazanırlar.
2. Altı takımdan fazla katılımın olduğu kademeler kendi aralarında o kademedeki takım
sayısına göre 2 veya daha fazla gruba ayrılarak aşağıda açıklanan Tek devreli lig usulü karşılaşmalar
oynarlar. (Oyunlara katılan takım sayısının 2 olması durumunda oluşturulan kademede çift devreli lig
usulü karşılaşmalar oynatılabilir.)
3. a) Kademelerde 2’li grupta grupların 1.leri Kademe Birinciliği, 2.leri kademe 3.lüğü
karşılaşması oynar.
b)Kademelerde gruplardan çıkan ilk ikişer takım çapraz eşleşme ile grup birincileri
ikincileri ile maç yapar. Yenen takımlar birincilik, yenilen takımlar üçüncülük maçı yaparlar.
Gruplar ve eşleşmeler branş danışmanı/ teknik branş sorumluları tarafından karar verilir.
4. Kademelerde 3’lü grupta grupların 1.leri kendi aralarında tek devreli lig usulü karşılaşırlar
ve bu karşılaşmalar sonundaki sıralama turnuvanın birinci, ikinci ve üçüncüsünü belirler.
5. 4 grupla turnuvalarda grup 1.leri Kademe Birinciliği için “Final four-Son Dört” usulü ile
önce bir birleri ile oynarlar, bu karşılaşmaların galipleri Birincilik, mağlupları 3.lük karşılaşmaları
oynayarak organizasyon tamamlanır. Burada amaç sporcuların eşit sayıda karşılaşma oynamaları ve
adil guruplarda rakipleri ile mücadele etmeleridir.
6. Kademelerdeki gruplar müsabakalar öncesi yapılan teknik toplantıda kura ile belirlenir.
7. İki veya dört gruplu ve tek devreli sayı Usulü (Lig usulü) : Takımların belirlenmiş fikstür
gereği gruplarında yapacakları seri karşılaşmaların tamamlanması ve derecelendirilmesi sistemine
denir. Takımların derecelendirilebilmesi için 2-0 kazandıkları maçlar için 3 (üç), 0-2 kaybettikleri
maçlar için 0 (sıfır), 2-1 tie-break setinde neticelenen maçlar için ise kazanan 2 (iki) kaybedene 1
(bir) puan verilir. Hükmen kaybeden takıma 0 (sıfır) puan verilir.
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8. Hükmen yenilgi durumunda galip takım karşılaşmayı 25-0 lık setlerle 2-0 kazanmış sayılır.
Bu durumda galip takıma 3 (üç), yenilen takıma 0 (sıfır) puan verilir.

Voleybol Karşılaşma Kuralları:
Madde 11.
1. Karşılaşmalarda aşağıdaki istisnalar dışında Özel Olimpiyatlar Türkiye (TÖSSED),
INASFID, Özel Olimpiyatlar ( Specialy Oliympics ) ve diğer federasyonlar tarafından kabul
edilen kurallar uygulanır.
2. Özel Sporcular Voleybol Karşılaşmalarında SOI tarafından onaylanmış aşağıdaki
kurallar uygulanır.
a. Bölge ve Ulusal Oyunlarda; Müsabakalar kazanılmış 2 set üzerinden 25 sayılık setlerle
oynanır. Setlerdeki eşitlik ( 1-1 ) halinde tie-break seti (3.set) 15 sayı üzerinden oynanır.
b. Puanlama 3 puan sistemine göre yapılacaktır.
c. Özel sporcular mutlaka topa her hücum organizasyonunda en az 1 kez temas etmelidir.
Oyunda Özel Sporcular aktif olmazlarsa takım koçu iki kez uyarılacak 2. Uyarıda oyundan ihraç
edilecek takım Antrenörsüz maçı tamamlayacaktır.
d. Müsabaka esnasında antrenörler sahaya girmeden oyuncuların pozisyonlarına yardımcı
olabilirler.
e. Müsabakada Uluslararası Voleybol Oyun Kurallarının tümü uygulanır. Çelişkiye
düşüldüğü durumlarda Özel Olimpiyat oyun kuralları uygulanır.
f. File yüksekliği erkeklerde 2.43 cm,bayanlarda 2.24 cm’dir C katagorisinde katılacak
takımların file yüksekliği 2.38 cm dir.
g. Oyun alanı 9x18m ebatlarındadır.
h. Her sette 8 - 16 sayıda teknik mola mecburidir. Bunun dışında her sette antrenörün
alabileceği 2 mola hakkı vardır. Uzatma setlerinde teknik mola yoktur, Antrenörlerin 2 takım
molası hakkı vardır.
ı. Teknik mola süreleri 1 dakika, antrenör tarafından alınan mola süreleri 30 saniyedir.
i. Özel Sporcular Voleybol Karşılaşmalarında Özel Olimpiyatların ruhuna uygun
olmayan, takımlar arasında VSAT notlarına göre uygulanır.
3. Yapılan sınıflandırmaya rağmen adil olmayan karşılaşma oynanması durumunda
antrenörler karşı takımı ezmemek için azami özeni göstermek zorundadırlar. Aynı turnuvada
Branş Danışmanı/ Teknik Branş Sorumluları tarafından 2 kez ihtar edilen antrenör turnuvadan
ihraç edilir.
4. Oyuncu Değişiklikleri:
a. Özel sporcu Özel sporcu, Partner sporcu Partner sporcu ile değiştirilecektir.
b. Müsabaka süresinde 3 özel sporcu 3 partner sporcu sahada bulunacaktır.
c. Müsabaka süresince tüm oyuncular oyuna girecektir. İlk sette oynamamış oyuncular
var ise bu oyuncular 2.set başlangıcında oyuna başlayacaklar ve en az iki takımdan biri 8. Sayıya
ulaşıp ilk teknik molaya gelene kadar oyunda kalacaklardır. Bu kurala uymayan takımlar ilgili
seti kaybetmiş olarak değerlendirilecektir.
d. Sakatlık, ihraç veya oyundan çıkarma cezası alan oyuncular sebebiyle takım oyunda
olması gereken oyuncu yeter sayısını (3 Özel+3 Partner) sağlayamıyorsa seti veya maçı
kaybetmiş ilan edilir.
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Karşılaşma Kademeleri :
Madde 12.
1. Turnuvalara katılan takım sayısına göre kademeler belirlenir.
2. Kademelerin alt grupları müsabakalar öncesinde sınıflandırma testlerine göre Voleybol
Branş Danışmanı/ Teknik Branş Sorumluları tarafından belirlenir.
Karşılaşmaların Organizasyonu :
Madde 13. Özel Sporcular Voleybol faaliyetleri organizasyon yetkisine bağlı olarak
Voleybol Branş Danışmanı/ Teknik Branş Sorumluları tarafından hazırlanan programa uygun
olarak yürütülür.
Karşılaşmaların Tescili :
Madde 14. Özel Sporcular Voleybol karşılaşmalarının tescili Özel Olimpiyatlar Türkiye
(TÖSSED) tarafından yapılır. Bu tescili o organizasyonda görevlendirilmiş Voleybol Branş
Danışmanı/ Teknik Branş Sorumluları yapar.
Karşılaşmaların Ertelenmesi ve/veya Yerinin Değiştirilmesi
Madde 15.
1 Karşılaşmaların belirtilen saha ve saatte başlaması şarttır. Ancak zorunlu nedenlerle
uygulanacak esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a. Voleybol Branş Danışmanı/ Teknik Branş Sorumluları tarafından zorunlu nedenlerle
(doğa koşulları, kaza, hakemlerin ulaşamaması vs.) maçlar ertelenebilir veya yer değişikliği
yapılabilir.
b. Takımların birbirleri ile anlaşmaları durumunda da karşılaşma geri bırakılamaz.
c. Geri bırakılan karşılaşmalar aynı sıra ile yapılır. Organizasyon komitesi yerini
değiştirdiği karşılaşmaları ilgili taraflara 1 saat önceden bildirmelidir.
d. Hakemler karşılaşmanın oynanmasının sporcuların sağlığı açısında sakıncalı
gördükleri durumlarda Voleybol Branş Danışmanı/ Teknik Branş Sorumluları ile görüşerek maçı
geri bırakabilirler.
e. Karşılaşmanın taraflarından birinin Yönetici, Antrenör veya sporcularının ayrı ayrı
veya birlikte hakeme müdahalede veya fiili saldırıda bulunmaları, olaylara sebebiyet vermeleri
nedeni ile karşılaşmanın selametle devam ettirme imkanının ortadan kalkması durumlarında
Hakem karşılaşmayı durdurarak erteleyebilir. Bu durumda Voleybol Branş Danışmanı/ Teknik
Branş Sorumluları, Özel Olimpiyatlar Türkiye (TÖSSED) yönetimi ile görüşerek maçın tekrarına
veya hükmen tamamlanmasına karar verir.
Karşılaşmalarda Sahaya Çıkabilecek Sporcu ve Kenar Yönetimi:
Madde 16.
1. Takımların karşılaşmalar için sahaya çıkarabilecekleri sporcu ve kenar yönetime ilişkin
kadroları aşağıdaki gibi oluşturulur.
a. Bölge ve Ulusal Oyunlara en fazla 10 (6 Özel sporcu+4 partner sporcu) , en az 6 (3
Özel sporcu+ 3 Partner sporcu) ile iştirak edilir. Bölge ve Ulusal Oyunlarında gerekli görülmesi
halinde sporcu sayılarındaki değişiklikleri Özel Olimpiyatlar Türkiye (TÖSSED), bu sayıyı
belirleyerek takımlara bildirir.
b. Karşılaşma esnasında kenarda en fazla 3 özel sporcu 2 partner sporcu, 1 antrenör veya
1 idareci bulunmasına izin verilir.
c. Karşılaşmalarda yarışan takımlar erkek veya kız-erkek Karma takımları ayrı ayrı olarak
oluşturulabilir.
d. Her karşılaşma öncesinde kenar yönetimde bulunacak antrenör ve İdareci/bakım
görevlisinin isimleri sporcu isimleri ile birlikte 45 dk. önceden bildirilmek zorundadır. Listede
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ismi olmayan sporcu ve kenar yönetimin sahaya girmesine izin verilmez.
e. Sporcuların isimleri organizasyona önceden bildirilen oyuncular olacaktır. Aksi
durumda maç oynanmaz, söz konusu takım hükmen yenik sayılır.
2. Takımların başlangıçta hangi sahada oynayacağı veya oyuna hangi takımın servis atışı
ile başlanacağı başlangıçta atılan kura ile belirlenir.
Antrenör ve Gönüllülerin oyun alanına girmeleri:
Madde 17.
1. Karşılaşma esnasında sporcuların yere düşmeleri halinde öncelikle antrenörler Hakem
veya Saha komiserinden onay almak koşuluyla oyun alanına girerek sporcusuna yardım
edebilirler. Bu istisna dışında antrenörler oyun alanına hiçbir şekilde giremezler.
2. Karşılaşmalarda gönüllülerin görev alması durumunda gönüllüler antrenör ile birlikte
oyun alanına girerler. Hakem, Saha komiseri veya Voleybol Branş Danışmanı/ Teknik Branş
Sorumluları gönüllülerin saha kenarında hazır bulunarak acil durumlarda sporculara yardımına
izin verirler.
Oyun süreleri :
Madde 18.
1. Özel Olimpiyatlar Türkiye (TÖSSED), Özel Olimpiyatlar (Special Olympics) ve INASFID
kurallarına uygun olarak oynanan ve tamamlanan karşılaşmaların sonuçları hakemlerin maç
kağıtlarını imzalaması ile kesinlik kazanır.
2. Özel karşılaşmalarda sayı çizelgesi tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Neticelerin ilan edilmesi :
Madde 19.
1. . Özel Olimpiyatlar Türkiye (TÖSSED), Özel Olimpiyatlar (Special Olympics) ve
INASFID kurallarına uygun olarak oynanan ve tamamlanan karşılaşmaların sonuçları
hakemlerin maç kağıtlarını imzalaması ile kesinlik kazanır.
2. Özel karşılaşmalarda sayı çizelgesi tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Hükmen Yenik Sayılma :
Madde 20. Hükmen yenik sayılmayı gerektiren koşullar aşağıda belirtilmiştir.
1. Maç başlama saatinde oyun alanında hazır bulunmayan takım, maçta hazır bulunma şartını
yerine getirmediği için hükmen mağlup sayılır. Setleri 25-0 ve maçı da 2-0 kaybetmiş olarak ilan
edilir. Kazanan takım 3 (üç) puan , kaybeden takım 0 (sıfır) puan alır.
2. Karşılaşma kıyafeti ile sahaya çıkmayan takımlar,
3. Sahaya 6 kişiden daha az çıkan takımlar,
4. Karşılaşmanın selametle tamamlanmasını engelleyen ve hakem tarafından maçın tatil
edilmesine neden olan takımlar,
5. Organizasyona belirtilen sporcu listesinden farklı olarak oyuncu oynatan veya
oynatmaya yeltenen takımlar,
8. Tribünde olsalar dahi idarecilerinin maçın selametle tamamlanmasını engelleyen ve
hakem tarafından maçın tatil edilmesine neden olan takımlar, hükmen yenik sayılırlar.
Karşılaşma kıyafetleri :
Madde 21.
1. Özel Sporcular Voleybol karşılaşmalarında hakem, antrenör ve sporcuların giyecekleri
kıyafetler aşağıda açıklanmıştır. Oyuncuların aynı renk ve tip forma, şort ve çorap giymeleri
zorunludur.
2. Maçın hakemi aynı tip forma
giymeyen takımları hükmen yenik sayar.
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3. Sporcu formaları :
a. Oyuncuların formaları 1’den 18’e kadar numaralandırılmış formalardan oluşabilir.
Numaralar formanın ön ve arka ortasında bulunmalıdır.
b. Numaraların yüksekliği göğüste en az 15 cm, sırtta en az 20 cm olmalıdır.
Numaraların yazıldığı bandın genişliği ise en az 2 cm olacaktır. Takım kaptanının
formasında, göğüs numarasının altında 8x2 cm’lik bir şerit olmalıdır.
ç. Spor çorabı ve spor ayakkabısı giyilecektir. Spor çorapları sürekli çekili olacaktır.
d.. Oyunculardan bir veya bir kaçı aynı numarayı giymeyeceklerdir.
e. Takımlar formalarına sponsorlarının reklamlarını alabilecekler, alkollü içki, sigara, ilaç
gibi reklamlar alınmayacaktır.
f. Isınma periyodunda oyuncuların eşofman ile ısınmaları temel prensiptir. Ancak maddi
yetersizlikler nedeniyle eşofmanı olmayan takımlar aynı renk ve tipteki uzun veya kısa kollu
fanila ile sahaya gelebilirler.
ı. Takımların biri açık diğeri koyu renkli forma ile organizasyonlara iştirak etmeleri
zorunludur. A takım “Açık”, B Takımı “Koyu” renk forma giymek zorundadır.
4. Antrenör kıyafetleri : Antrenörler Spor kıyafeti ve spor ayakkabısı ile takımlarının
başında sahaya çıkarlar.
5. Hakem kıyafetleri : Hakemlerin tümü (masa hakemleri dahil) Özel Olimpiyatlar
Türkiye (TÖSSED), kurallarına uygun olarak giyinirler.
Görevliler :
Madde 23.
1. Özel Sporcular Voleybol karşılaşmalarındaki resmi görevliler; Sağlık ekibi, karşılaşma
hakemleri, masa görevlileri, saha komiseri veya Federasyon temsilcisidir.
2. Bu belirtilen görevlilerin dışında sahada hiçbir kimse bulunmayacaktır. Bu hususu
sağlamaktan Voleybol Branş Danışmanı/ Teknik Branş Sorumluları sorumludur.
3. Herhangi bir nedenle maça gelemeyen hakemin yerine Voleybol Branş Danışmanı/
Teknik Branş Sorumlularının da onayladığı başka bir hakem atanır ve maçın oynanması sağlanır.
İtirazlar :
Madde 24.
1. Karşılaşmalarda takımlar karşı takım veya oyun kurallarının uygulanmasındaki ihlaller
konularında itirazda bulunabilirler.
2. Karşılaşma başlamadan önce, karşı takımın oyuncuları, antrenörleri için yapılabilecek
itirazlar yukarıda belirtilen meblağın ilgiliye yatırılmasını müteakip sayı cetvelinin İtiraz kısmına
yazılarak imzalanmak suretiyle yapılır.
3. Karşılaşma başladıktan sonra, hakem kararları, kural hataları ya da herhangi başka bir
olay nedeniyle takımın olumsuz etkilendiği konusunda itiraz yapılabilir. Bu itirazlar maçın
tamamlanmasını müteakip en geç 30 dakika içinde yazılı olarak ve yukarıda belirtilen meblağın
ilgili kişiye yatırılması ile yapılır. Yazılı itirazlarda gerekçeler belirtilmek zorundadır.
4. Yapılan bu itirazlar organizasyon komitesi tarafından (Dernek Spor Direktörü ve
Yardımcısı ve Voleybol Branş Danışmanı/ Teknik Branş Sorumluları,) 15 dk. içerisinde
değerlendirilerek karara bağlanır.
Cezalar :
Madde 25.
1. Karşılaşmalarda Özel Olimpiyatlar Türkiye (TÖSSED) Disiplin Talimatı uygulanır.
2. Karşılaşmalarda mevcut talimatlara aykırı hareket ederek karşılaşmanın selametle
devamını engelleyen sporcu ve antrenörler diskalifiye edilerek saha dışına çıkartılır.
3. Saha dışına (tribüne) çıkan sporcu ve/veya antrenör hareketlerine devam ederek
karşılaşmaya müdahaleye devam ederse salon dışına davet edilir ve salon dışına çıkana kadar
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karşılaşma durdurulur.
4. Sporcu ve antrenör 2 dk. içinde saha dışına ve salon dışına çıkmayı kabul etmez ve
yerine getirmez ise o sporcu ve antrenörün takımı hükmen yenik sayılır.
5. Diskalifiye edilen oyuncu ve antrenör bir sonraki müsabakada oynayamaz, sahaya
çıkamaz.
6. Diskalifiye edilen oyuncu ve antrenörün turnuvanın diğer karşılaşmalarında yer alıp
almaması ile ilgili karar Voleybol Branş Danışmanı/ Teknik Branş Sorumlularının görüşlerini
alınarak verilir.
7. Hakem tarafından hakkında rapor tutulan sporcu ve antrenörlerin diğer
organizasyonlara katılımı ile ilgili kararı Özel Olimpiyatlar Türkiye (TÖSSED) birlikte vererek 7
gün içerisinde ilgili okul/kurum/spor kulübüne yazılı olarak bildirir.
Ulusal Karşılaşmalar ve Ulusal Özel sporcular:
Madde 26.
1. Yabancılar ile yapılacak karşılaşmalarda görev alacak sporcuların form düzeylerini
korumaları ve ulusal takımı yurt içi ve dışında daha iyi temsil edilmesini sağlamak için ilgili
okul/ kurum/ spor kulüpleri ulusal takım aday kadroya çağrılan sporcularının eğitimlerine ağırlık
vereceklerdir.
2. Ulusal takım aday kadrosuna çağırılarak kampa davet edilen sporcuların kendilerine
belirtilen gün ve saatte kamp yerine getirilmeleri ilgili okul/ kurum/ spor kulüpleri
sorumluluğundadır.
3. Davet edilmesine rağmen Ulusal müsabakalar ve müsabakalarla ilgili hazırlık
çalışmalarına katılmayan özel sporcular, mazeretlerinin uygun görülmemesi halinde ceza
kuruluna sevk edilirler ve kendilerine bir ceza verilene kadar okul/ kurum/ spor kulüpleri
faaliyetlerine katılmasına izin verilmez.
Teknik Toplantılar :
Madde 27.
1. Özel Olimpiyatlar Türkiye (TÖSSED) tarafından önceden yeri, tarihi ve saati
duyurulan karşılaşmalarla ilgili yapılacak teknik toplantıya; geçerli bir mazereti olmaksızın
katılmayan/geç katılan takımlar yarışmalara alınmazlar.
2. Madde 27.1’de belirtilen gerekçelerle turnuvaya kabul edilmeyen takımlara harcırah
ödenmez.
Tertip Kurulları
Madde 28.Müsabakaların Tertip Kurulları:
Özel Olimpiyatlar Türkiye (TÖSSED) tarafından düzenlenecek olan her türlü
müsabakanın tertip kurulu görevini TÖSSED Voleybol Branş Danışmanı/ Teknik Branş
Sorumluları yürütür.
Müsabaka Tertip Kurulları’nın Görev ve Yetkileri;
1. Müsabakalara girecek takımları belirleyecek lig ve kategorilerin statülerini tespit
etmek,
2. Müsabakaların program ve fikstürünü yapmak.
3. Müsabakalarda çıkacak idari anlaşmazlıkları ve itirazları birinci derecede karara
bağlamak,
4. Program ve fikstürün herhangi bir nedenle uygulanmaması yüzünden ertelenmiş
maçların günlerini, tehir sırasına göre tespit etmek,
5. Hakem raporlarını günü gününe inceleyerek raporlarda cezayı gerektirecek bir durum
var ise ceza yönetmelik hükümlerine göre hareket etmek,
6. Zorlayıcı nedenlerle yapılamayacağı anlaşılan müsabakaların maç saatinden önce
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tehirine karar vermek.
7. Müsabakaların devamı sırasında doğacak anormal haller nedeniyle yarıda kalan
müsabakalar için, turnuvada görevli Özel Olimpiyatlar Türkiye (TÖSSED) koordinatörü
başkanlığında, Voleybol Branş Danışmanı/ Teknik Branş Sorumluları, maçın hakemleri (masa
hariç), bir komisyon oluşturarak uygulanacak hareket tarzını belirlemek, bu konuyu sonuç
raporunda federasyona bildirmek.
8. Hakem Kurulunun bulunmadığı hallerde tertip edilecek müsabakaların hakemlerini
tayin etmek,
9. Müsabakaların program ve fikstürü tamamlandıktan sonra hakem raporları ile
onaylanmış teknik sonuç ve ilgili kurullarca verilmiş kararlara göre müsabakalara katılan
okul/kurum/spor kulüplerinin aldıkları dereceleri tayin, tebliğ ve ilan etmek,
10. İllerin Özel Sporcular Voleybol faaliyetlerini yönetmek, özel sporcular Voleybolunun
kalkınması ve yaygınlaşması için gerekli girişim ve çalışmaları yapmak,
11. Uluslararası spor federasyonlarda değişen Voleybol kurallarını Özel Olimpiyatlar
Türkiye (TÖSSED)’a bildirmek ve uygulanması için tedbir almak.
Talimatta Yer Almayan Konular:
Madde 29. Bu talimatta yer almayan hususlar hakkında mevcut yasa, yönetmelik,
genelge ve Uluslararası kurallara göre Özel Olimpiyatlar Türkiye (TÖSSED) Yönetim Kurulu
karar verir ve onayı ile uygulanır.
Yürürlük
Madde 30. Bu talimat yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 31. Bu talimat hükümlerini Özel Olimpiyatlar Türkiye (TÖSSED) Başkanı
yürütür.
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