
PARLAYAN YILDIZLAR VOLEYBOL TURNUVASI 

KURALLARI VE KATILIM ŞARTLARI 

 Maçlar “Makarspor Özel Hakemlik” tarafından atanan hakemler tarafından 

yönetilecektir 

 Maçlar İstanbul Atatürk Fen Lisesi Spor Salonunda oynanacaktır  

  (ücretsiz otoparkı mevcuttur) 

 Katılan takım sayısına göre takımlar en az 5 grup maçı oynayacaktır 

 Lig 18 yaş üstü herkese açıktır (Kadın sporcularda yaş şartı aranmayacaktır) 

 Voleybol Oyun alanında oynanacaktır 

 File yüksekliği yerden 235 cm dir 

 Takımların kadroları minimum 6 maksimum  12 sporcudan oluşur 

 Saha içinde en az iki kadın sporcu olmak zorundadır 

 6 oyuncu değişikliği hakkı vardır 

 Grup maçları kazanılmış 2 set üzerinden oynanır 

 Yarı Finallerden itibaren kazanılmış 3 set üzerinden oynanır (yarı finaller-3.lük 

maçı ve final maçı) 

 Pozisyon kuralı uygulanacaktır 

 25 sayı alan takım seti kazanır 

 Uluslararası voleybol oyun kuralları geçerlidir 

 

 

ORGANİZASYON GENEL KURALLARI 

Kura çekiminden önce teslim edilen takım kadrolarına her ne sebeple olursa olsun 

ekleme yapılmayacaktır. 

Turnuva boyunca saha içi ve saha dışında Fair Play ruhuna  aykırı davranışlar 

cezalandırılır. Diskalifiye edilen oyuncu hazırlanan rapora göre en az 1 maç 

oynamama cezası alır.  

Organizasyon başlamadan önce tüm sporcuların hes kodlarını organizasyona 

bildirmeleri mecburidir. Hes kodları organizasyon tarafından her müsabaka öncesi 

sorgulanacaktır. 



Turnuva başlamadan önce takımların organizasyona bildirdiği ve hes kodlarını verdiği 

sporcular haricinde covid-19 tedbirleri kapsamında salona giriş yapmak yasaktır. 

Müsabakalar için salona gelindiğinde salon içi ya da dışında tütün mamullerinin 

(elektronik sigara dahil) kullanılması yasaktır. 

Her takım su ihtiyacını kendileri karşılayacaklardır. 

Her takım müsabakalara tebliğ edilen başlama saatinden en az 10 dk önce salonda 

hazır bulunmalıdır.  

Forma rengi benzerliği veya yedek  forması olmayan takımlar için Parlayan 

Yıldızlar’ın dağıtacağı yelekler kullanılır.  

Forma renklerinin benzerliği halinde yelek giyecek takım kura ile belirlenir.  

Oyuncular ancak spor salonuna uygun ayakkabı ile mücadele edebilir.  

Takılara (saat, kolye, bileklik vs.), yaralanmalara neden olabileceğinden müsaade 

edilmeyecektir. Gözlük ise sorumluluk oyuncuya ait olmak üzere kullanılabilir.  

Maçlardan tüm görüntüler, fotoğraf ve videolar her hafta  instagram: parlayan.yildizlar 

ve facebook: parlayan yıldızlar spor kulübü sayfalarından paylaşılacaktır. Ayrıca her 

pazartesi günü yine bu adreslerden her maçın en değerli oyuncusu açıklanacaktır. 

Müsabakalar İstanbul Atatürk Fen Lisesinde 

(https://www.google.com/maps/dir//istanbul+atat%C3%BCrk+fen+lisesi/data=!4m6!4m5!1m1!

4e2!1m2!1m1!1s0x14cac78c7330e3f1:0x6b1a2a97d9cb9b8c?sa=X&ved=2ahUKEwjR5M7N

mI7zAhXCDewKHWn0ACAQ9Rd6BAhuEAU) 

yapılacak olup müsabakalar süresince ücretsiz otoparkı mevcuttur. 

Turnuva Katılım Bedeli Takım Başına 1750 tl dir. 

Takımlar en az 5 maç yapacaklardır. 

Katılım bedeli kura çekiminden önce belirlenecek son tarih kadar, nakit ya da banka  

( eft-havale) yoluyla ödenecektir ve karşılığında makbuz takımlara teslim edilecektir. 
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