K.K.T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü
Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi

VOLEYBOL AÇIKLAMALAR
1- Müsabakalar, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde (kız-erkek) okul

takımları arasında yapılacaktır.
2- Müsabakalar, uluslararası oyun kuralları ve yarışma yönetmelikleri ile Milli Günler,

Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Amirliği tarafından öngörülen
hükümlere uygun olarak yapılacaktır.
3- Doğum Tarihleri

Küçükler Kategorisi
Yıldızlar Kategorisi
Gençler Kategorisi

2004-2005-2006
2002-2003-2004
1998-1999-2000-2001

4- Voleybol yarışmalarına katılacak kız ve erkek takımları, Küçükler kategorisinde en

fazla 10 (on) sporcu, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde en fazla 12 (oniki) sporcu, 1
idareci, 1 çalıştırıcı veya 2 çalıştırıcı şeklinde olacaktır.
TEKNİK AÇIKLAMALAR:
5- Sporcular yarışma süresince aynı forma numarası ile oynayacaklardır.
6- Yarışmalar yıldızlar ve gençler kategorilerinde normal sahalarda, normal voleybol
topu ile oynanacaktır.
7- File Yükseklikleri:
a) Yıldızlar kategorisi : Kız 2.15 m. Erkek 2.35 m.
b) Gençler kategorisi : Kız 2.24 m. Erkek 2.43 m.
c) Küçükler kategorisi (Mini Voleybol ) : Kız 2.05 m. Erkek 2.05 m.
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Yıldız Kız ve Erkek Müsabakalarında;
8- Takımlar müsabakalara en az kızlarda 9 (dokuz) erkeklerde 8 (sekiz) oyuncu ile geleceklerdir.
9- Kızlarda dokuz oyuncu ve erkeklerde sekiz oyuncu ile müsabakalara gelen takımlar birinci

sette oyuncu değişikliği haklarını kullanamayacaklardır.
10- 10-Birinci sette oyuna hiç girmemiĢ kızlarda 3 (üç), erkeklerde ise 2(iki) oyuncunun ikinci
setin başlangıç diziliminde yer alması zorunludur.
11- İkinci sette oyuna başlayan (ilk sette oyuna hiç girmemiş) KIZLARDA 3(üç) ve ERKEKLERDE 2
(iki) oyuncu ANCAK KENDİLERİ GİBİ OYUNA HİÇ GİRMEMİŞ OYUNCULARLA OYUNCU
DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLİR. İkinci sette; birinci set de oynayan ancak ikinci sette kural gereği
oyun dışında (yedekte) kalan oyuncular ancak birinci sette oynayan üç oyuncu ile, birinci
sette hiç oyuna girmemiş oyuncular ise tüm oyuncu oyuncularla OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
yapılabilir.
12- Kızlarda dokuz oyuncu ve erkeklerde sekiz oyuncu ile müsabakalara gelen takımlar birinci
sette oyun alanındaki oyuncularından herhangi birinin sakatlık ve/veya Hastalık durumunda
yedekteki oyuncular ikinci set oyuna başlayacakları için birinci set için eksik ilan edilir. .
(Sakatlık ve/ veya hastalık ile ilgili kararı müsabaka anında sahada bulunan sağlık elemanı
veya başhakem verecektir.)
13- Takımlarda ikinci setin başlangıç diziliminde yer alan oyuna hiç girmemiş kızlarda 3 (üç),

erkeklerde ise 2(iki) oyuncunun sakatlık ve/veya hastalık hallerinde yerlerine
girebilecek hiç oynamamış oyuncu yoksa o takım o set için eksik ilan edilir.
14- Eksik ilan edilen takımın aldığı sayılar aynen kalır, rakibinin sayıları ilk 4(dört) set için 25'e
(yirmibeş'e), 5.sette (netice setinde) ise 15'e (onbeş'e) tamamlanarak set sonlandırılır.
15- Müsabakanın birinci setinde gerek hakemlerin gerekse antrenörün veya oyundaki kaptanın
dalgınlığı nedeniyle ikinci sette oyuna girecek en az 3 oyuncu kalmayacak Şekilde oyuncu
değişikliği yapılmışsa ve bu hata daha sonra fark edilmişse, bunun değişim hatası olarak
değerlendirilerek hatanın olduğu ana kadarki sayıların silinmesi ve hataya sebep oyuncu
değişikliği veya değişikliklerinin iptal edilerek oyuna devam edilmesi,
16- Üç veya iki oyuncu ile ilgili kural dışı değişiklik yapıldığı anda, bu bir değişim hatası olarak
değerlendirilecektir. Bu durumda; hatanın yapıldığı andan itibaren serviskarşılayan takıma bir
sayı ve servis atma hakkı verilecek, ilaveten (yazı hakemi hatanın başlangıç anını belirlemiş
olmalıdır) takımın hatalı durumda kazandığı sayılar iptal edilecektir. Bu durumda rakip

takımın sayıları aynen geçerli sayılacaktır.
17- Eğer hatanın yapıldığı an tespit edilemiyorsa kazanılmış sayılar iptal edilmez. Takım bir sayı
kaybı ile cezalandırılır ve servis rakip takıma geçer.
18- Üçüncü setten itibaren koçlar hiçbir sınırlama olmaksızın takım dizilişlerini yazabilirler.
19- Üçüncü setten itibaren oyuncu değişiklikleri normal kurallar çerçevesinde uygulanacaktır.
20- Yıldızlar (kız- erkek) kategorisinde LİBERO oyuncu uygulamasına izin verilmeyecektir
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Yıldız Erkeklerde:
21- Servis sıçramadan smaç koluyla, alttan veya baĢ üstü Ģeklinde elden çıkartılarak servis
çizgisine en yakın yerden atılacaktır.

Yıldız kızlarda:
22- Oyuna sadece alttan servis atışı ile başlayacaktır.
Alttan servis; Baş gövde karşı sahaya dönük (ayak ve bacaklar dikkate alınmaksızın), topa
vuruş noktası vuruş anında vücut bel seviyesinin altında, top elden çıkartılarak ve oyun alanı
çizgilerine basılmadan atılmak zorundadır.

PUANLAMA SİSTEMİ:
Bu sistemde, önceden belirlenmiĢ fikstüre göre, kulüp takımlarına puan esasına göre
birbirleri ile seri müsabakalar yaptırılır ve müsabaka sonucu elde edilen puanlara göre
sıralama yapılır.
3 – 0 ve 3 – 1 galibiyetle sonuçlanan müsabakalarda galip gelen takıma (3) puan,
3 – 2 galibiyetle sonuçlanan müsabakalarda galip gelen takıma (2) puan,
2 – 3 sonuçlanan müsabakalarda mağlup olan takıma (1) puan,
1 – 3 ve 0 – 3 sonuçlanan müsabakalarda mağlup olan takıma (0) puan verilir. Hükmen
galibiyet alan takımın toplam puanına (3) puan eklenir.
 Bir veya birkaç takım tarafından kazanılan puanların eşitliği halinde, sıralama; kazanılan
maç
sayısına göre belirlenir. Kazandığı maç sayısı fazla olan takım üst sırada yer alır.
 Kazanılan maç sayısına göre eşitliğin bozulmaması halinde; set averajı uygulanır. Bu
uygulamada
puanları eşit olan takımların müsabakalar sonunda aldıkları setlerin toplamı, verdikleri
setlerin
toplamına bölünür. Sıralama, büyük sayıya sahip olan takım üst sırada yer alacak Ģekilde
yapılır.
Eşitliğin kazanılan set sayılarına göre de devam etmesi halinde; eşitliği devam eden
takımların
yaptıkları tüm müsabakalar sonunda aldıkları sayıların toplamı, verdikleri sayıların
toplamına
bölünür. Takımlar, çıkan sayının büyüklüğüne göre yukarıdan aşağıya sıralanır.
Eşitlik yine de bozulmamışsa bu durumdaki takımların kendi aralarında yaptıkları
müsabakalardaki
maç, puan, set ve sayı averajına sıra ile başvurularak sıralama belirlenir.
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YARIŞMA MİNİ VOLEYBOLU DİZİLİŞ ve DÖNÜŞ ŞEKİLLERİ
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YARIŞMA MİNİ VOLEYBOLU OYUN KURALLARI
2014-2015
TEMEL İLKE VE KRİTERLER
1.1.2015-2016 Öğretim yıllı 2004-2005-2006 doğumlu öğrenciler küçükler kategorisinde mini
voleybol oynayacaktır.
1.1.2. Mini voleybol; yarı sahası 6 x 6, tam sahası 12 x 6 metre ölçülerindeki oyun alanında
oynanır.
1.1.3. Mini Voleybolunda file yüksekliği 2.05metredir.
1.1.4 Mini voleybolunda top ağırlığı 200 gramdır.
1.1.5 Takımlar en az 8 (sekiz) oyuncudan oluşmak zorundadır.7 (yedi) veya daha az oyuncu
ile müsabakaya gelen takımlar müsabakaya alınmaz.ve o müsabaka için hükmen mağlup
sayılır.Takımlar istedikleri takdirde 2 (iki) rezerv oyuncuyu kadrolarında bulundurabilirler.
1.2. Müsabakalar kazanılmış 2 (iki) set üzerinden oynatılır. 1-1 (bir-bir) lik eşitlik halinde 15
(onbeş) sayılık netice seti oynatılır.
1.2.1 Oyuncu sayıları 4 (dört)oyuncu sahada 4(dört) oyuncu dışarıda olmak üzere 8
oyuncudan oluşur.
1.2.2 Oyuncu formaları 1 (bir) den 8’e (sekiz) kadar numaralı olmalıdır. Rezerv oyuncuların
forma numaraları 9 (dokuz) ve 10 (on) numaralı olmak zorundadır.
1.2.3 Takım Kaptanının göğüs numarasının altında
8x2cm. uzunluğunda bir şerit
bulunmalıdır.
1.3 Oyuna başlayacak ilk 4 oyuncunun forma numaraları 1’den 4’e kadar olmak zorundadır.
1.3.1 Değişme sırası bekleyen yedek oyuncular, 5’ten 8’e kadar sıralanırlar. Rezerv oyuncular 9 ve
10 numara olarak devam eder.
1.3.2 Oyunun başladığı andaki yerleşim planı itibarıyla sahaya diziliş; ilk değişecek oyuncu 1
(bir) numaralı oyuncu olacak şekilde düzenlenir. Değişmeler sahanın arka tarafında yapılacağı
için 1 numaralı oyuncu servis atmaya geldiğinde oyundan çıkarak bekleme sırasının sonuna
geçerken 5 numaralı oyuncu oyun alanında 1 numaralı oyuncudan boşalan yeri alır ve oyuna
servis atarak başlar.
1.6.3. Her serviste saat yönünde dönmek koşuluyla oyuncu değişiklikleri hakemden izin
alınmaksızın eş oyuncuların değişimi şeklimde uygulanır.
a- 2 no’lu oyuncu çıkar , 6 no’lu oyuncu servis atışı ile oyuna girer.
b- 3 no’lu oyuncu çıkar , 7 no’lu oyuncu servis atışı ile oyuna girer.
c- 4 no’lu oyuncu çıkar , 8 no’lu oyuncu servis atışı ile oyuna girer.
1.6.4 Oyun başlamadan önce belirlenen değişme sırasına antrenör hiçbir surette müdahale
edemez; sırası gelen oyuncunun yerine bir diğerini oyuna sokamaz ve/veya kenara çıkma
sırası gelen oyuncuyu oyun alanında tutamaz.
1.7. Sahada yer alacak ilk 4 oyuncu, her sette farklı olmak zorundadır. antrenör (1. sete 1-2-34) (2.sete 5-6-7-8 ) no’lu oyuncularla oyuna başlar. (netice setinde :1-2-3-4 veya 5-6-7-8
no’lu) oyunculardan istediği bir grupla oyuna başlamak zorundadır.
1.7.1 Çalıştırıcılar istediği takdirde 2. Set ve netice setlerinde rezerv oyuncuları oynatabilirler.
Rezerv oyuncular oyuna girmeleri halinde set bitene kadar oyundan çıkamazlar. Oyundan
çıkan oyuncular ise rezerv oyuncu statüsüne geçerler. Sakatlık ve/veya hastalık hallerinde ise
sahada görevli sağlık ekibi veya hakemin onayı ile değişikliğe izin verilir.
1.7.2. LĠBERO OYUNCU UYGULAMASINA ĠZĠN VERĠLMEZ.
1.7.3. Aynı oyuncu servis atarken takım art arda üç sayı aldıysa, dördüncü servisten önce
takım bir tur döner ve takım sırasından oyuna giren oyuncunun servisiyle maça devam edilir.
rakip takım da aynı şekilde bir tur döner.
1.7.3. Mini voleybolunda, antrenör molası yalnızca sporcularda görülebilecek moralsizlik,
cesaretini kaybetme ya da gönülsüzlük durumlarında alınabilir.
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1.7.4. Mini Voleybolda sporcuların psikomotor beceri düzeyleri, kas ve fizik yapıları ve moral
motivasyonlarını göz önüne alarak voleybolu sevdirip öğretmek ve yaygınlaştırmak amacıyla
mini voleybol oyunlarında oynama, sayı ve set alma kurallarını aşağıdaki esaslar
doğrultusunda geliştirerek belirler.
1.7.5. Aşağıdaki durumlarda rakip takım sayı alır;
1.7.6 Bir takım, topun kendi oyun alanındaki zemine temas etmesine engel olamadığında,
1.7.7 Bir takım değişme hatası yaptığında,
1.7.8 Bir takımın herhangi bir oyuncusu topu iki elle tutarak durduğunda veya bu şekilde
taşıdığında, veya sıçrayarak tek elle yapılan plase atışlarında çektirme yaptığında,
1.7.9 Bir takımın herhangi bir oyuncusu fileye tutunduğunda veya şeklini bozacak şiddette
temas ettiğinde, file üstü bandına temas ettiğinde veya resmi oyun kurallarındaki file
hatalarını yaptığında.
1.7.10 KIZLAR VE ERKEKLER ALTTAN VE ÖNDEN SERVĠS ATMADIĞINDA,
1.7.11 Bir takımın attığı servis karşı sahaya ulaşmadığında veya karşı sahayı aşarak oyun
alanının dışına düştüğünde,
1.7.12 Oyun alanında tüm oyuncular bulundukları bölgede oynamak zorundadır. Oyuncular
kendi aralarında yer değiştiremezler.
1.7.13 Öndeki iki oyuncu file önünde bloğa çıkabilir ve her türlü hareketle hücum vuruşu
yapabilir. Ancak arka hat oyuncuları file önünde blok yapamaz ve blok teşebbüsünde
bulunamaz. Arka hat oyuncularının, oyun alanı ve serbest bölgenin herhangi bir yerinden,
sıçrayarak tek el veya çift elle hücum vuruşu tamamlaması hatadır. Arka hat oyuncuları
sıçramadan olsa dahi tek elle smaç kol tekniği ile hücum vuruşu yapamaz. Arka hat
oyuncularının ayakları yerden kesilerek manşetle yaptıkları hücum vuruşu hata olarak
değerlendirilmez .
1.7.14 Yarışma mini voleybolunda bir takım topu rakibe geri göndermeden önce üç vuruş
yapmak
zorundadır. Burada çarpma vuruşlar da bir vuruş olarak değerlendirilecektir. Karşı sahadan
gelen top; direkt olarak manşet, parmak pas veya smaçla karşı alana gönderilemez
1.7.15 Servis dışında rakipten gelen her topa, ön oyuncular tarafından sadece file üstünde
blok yapılabilir. Parmak pas veya manşet pas ile içeri kaçırılan toplara file üstünde tipleme
şeklinde blok yapılabilir. Bu tek pas olarak değerlendirilmez.
Cezai yaptırımlar aşağıdaki gibidir:
1) Çalıştırıcı, sporcusuna kızarak ya da kızgın jest ve mimikler sergileyerek hitap
ettiğinde,(Çalıştırıcıya önce sözlü uyarı sonra ikaz SARI KART, sonra KIRMIZI KART sayı
kaybı ve servis atma hakkının rakibe verilmesi, SARI VE KIRMIZI KARTIN ayrı ayrı
gösterilerek çalıştırıcının diskalifiye edilmesi halinde oyun sahasını(kontrol bölgesi dâhil) terk
edecektir. Çalıştırıcı oyun sahasını terk etmez veya tribünde taşkın hareketlerini devam
ettirmesi halinde rakibi karşılaşmayı hükmen kazanacaktır. Sözlü uyarı yapılmadan da diğer
yaptırımlar uygulanabilecektir.
2) Çalıştırıcı hakem kararına itiraz ettiğinde ve/veya tepki gösterdiğinde, (Çalıştırıcıya önce
sözlü uyarı sonra ikaz SARI KART, sonra KIRMIZI KART sayı kaybı ve servis atma
hakkının rakibe verilmesi, SARI VE KIRMIZI KARTIN ayrı ayrı gösterilerek çalıştırıcının
diskalifiye edilmesi halinde oyun sahasını(kontrol bölgesi dâhil) terk edecektir. Çalıştırıcı
oyun sahasını terk etmez veya tribünde taşkın hareketlerini devam ettirmesi halinde rakibi
karşılaşmayı hükmen kazanacaktır. Sözlü uyarı yapılmadan da diğer yaptırımlar
uygulanabilecektir.
3) Bir takımın herhangi bir oyuncusu diğer takımın oyuncularını sinirlendirecek, incitecek,
üzecek jest ve mimikler sergilediğinde ya da karşı takımın oyuncularına bu amaçla
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seslendiğinde, (Oyuncuya ilk önce sözlü uyarı sonra ikaz SARI KART, daha sonra KIRMIZI
KART sayı kaybı ve servis atma hakkının rakibe verilmesi)
Oyun Ģekli, setler, sayılar ve molalar
1) Mini Voleybolunda oyun, toplam 3 set olmak üzere kazanılmış 2 set üzerinden oynanır.
2) Bir set; katılan takım sayısı, organizasyon süresi ve tesislerin kapasitesine göre 21 sayı
üzerinden oynatılır.
3) Takımların her sette 1 mola hakkı vardır. Teknik mola yoktur.
4) Müsabaka öncesi takımlara en az 15 dakika ısınma süresi verilir. Takımların filede en az 6
dakika ısınmaları sağlanır.
Puanlama: Yarışma Mini Voleybolunda puanlama sistemi aşağıdaki şekilde uygulanır.
1) Galip gelen takım 2(iki)puan,
2) Mağlup olan takım 1 (bir) puan, alacaktır.
3) Hükmen mağlubiyetlerde kazanan takıma (iki puan) kaybeden takıma(sıfır puan) verilir.
Setler; 21-0,21-0 olarak tescil edilir.

2015-2016 EĞĠTĠM –ÖĞRETĠM YILI VOLEYBOL AÇIKLAMALARI

Sayfa | 7

