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K.K.T.C. 

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI 
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü 

Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi 

 

VOLEYBOL SPOR DALI UYGULAMA ESASLARI  

1- Okul  Spor  Faaliyetleri,  Okul Spor Faaliyetleri Genelgesi , Milli Günler 

,Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Şubesi’nce yayınlanan uygulama 

esasları ve Uluslararası federasyon spor dalı yarışma kurallarına uygun 

olarak yapılacaktır. 

2- Müsabakalar; Kız ve Erkek okul takımları arasında Yıldızlar ve Gençler 

kategorilerinde yapılacaktır. 

3- Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi, 

uygulama esasları ve yarışmalara dair diğer hususları değiştirmede 

yetkilidir. 

 
4- Yıldızlarda  2019-2020 Midi Voleybol oyun Kuralları Kuralları, 

5- Gençlerde 2020-2024 Uluslararası Resmi Oyun Kuralları geçerli olacaktır. 
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6- Doğum Tarihleri 

 
Yıldızlar Kategorisi 

 
01.09.2007-2008-2009-2010 
 

Gençler Kategorisi 01.09.2003-2004-2005-2006-2007 
  
  

 
 
TERFİ 

 

 Yıldızlar kategorisinde yer alan 2008 doğumlu öğrenciler 
Gençler kategorisine terfi ettirilebilir. 

 Terfiler 1 (bir) yaş ile sınırlıdır. 

 Terfi ettirilen öğrenci sporcular,eğitim ve öğretim yılında ilgili 
spor dalında alt kategorideki hiçbir okullar arası yarışmalara 
katılamaz. 

 
 

 

7. Yıldızlar kategorisinde kızlarda en az 9(dokuz) en fazla 14(oniki) , 

     erkeklerde en az 8(sekiz) en fazla 14(oniki)   

    Gençler kategorisinde kız ve erkeklerde en az (8) sekiz en fazla 12 (oniki)          

sporcu,  

  1 idareci ve 1 çalıştırıcı veya 2 çalıştırıcı şeklinde olacaktır. 

 

 

8. File Yükseklikleri:  

a) Yıldızlar kategorisi    : Kız 2.15 m. Erkek 2.24 m. 

b) Gençler kategorisi    : Kız 2.24 m. Erkek 2.43 m. 

  

  

TEKNİK AÇIKLAMALAR: 

 

 

Yıldızlar 

  

1. 2019-2020 Midi Voleybol Oyun Kuralları geçerlidir. 

2. Teknik mola uygulanmayacaktır. 

3. Çalıştırıcı ve idareci yarışmadan en geç 1 (bir) saat önce esame listesini 

müsabakada görevli hakemlere teslim etmek zorundadır. 

 4. Yarışmalar kazanılmış 3 (üç) set üzerinden oynatılacak ise ilk dört set 25'er 

sayı, 2-2 (ikiiki)’lik eşitlik halinde ise 15 (on beş) sayılık netice seti oynatılır. İlk 

dört set (5’inci netice seti hariç) en az 2 sayı farkla ilk önce 25 sayıya ulaşan 

takım tarafından kazanılır. Sayılarda 24-24’lük eşitlik olması halinde oyun iki 
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sayılık farka ulaşılana kadar (26-24, 27-25, .....vb.) devam eder. Netice seti 

(5’inci) en az 2 sayı farka ulaşmak şartıyla 15 sayı üzerinden oynanır.  

5. Puanlama Sistemi  

 •. Kazanılmış 3 set üzerinden oynanan müsabakalarda  

• 3 – 0 (0-3) ve 3 – 1 (1-3) sonuçlanan müsabakalarda galip gelen takıma (3) 

puan,  

• 3 – 2 (2-3) sonuçlanan müsabakalarda galip gelen takıma (2) puan, • 2 – 3 

(3-2) sonuçlanan müsabakalarda mağlup olan takıma (1) puan,, 

 • 1 – 3 (3-1) ve 0 – 3 (3-0) sonuçlanan müsabakalarda mağlup olan takıma (0) 

puan verilir.  

,• Hükmen galibiyet alan takımın toplam puanına (3) puan eklenir. 

 Bir veya birden fazla takımın katıldığı yarışmalarda sıralama şu şekilde 

belirlenir: Kazanılmış Maç Sayısı (galibiyet sayısı) fazla olan takım üst sırada 

yer alır. Kazanılmış maç sayısının (galibiyet sayısı) eşitliği halinde sıralama 

kazanılan toplam puana göre belirlenir. Kazanılan toplam puana göre eşitliğin 

bozulmaması halinde sıralama set averajına göre belirlenir. Set averajı 

hesaplanırken takımların müsabakalar sonunda aldıkları setlerin toplamı, 

verdikleri setlerin toplamına bölünür. Sıralama, set averajı büyük olan takım 

üst sırada yer alacak şekilde yapılır. 

Eşitliğin set averajına göre de devam etmesi halinde sayı averajına bakılır.     

Eşitliği devam eden takımların yaptıkları tüm müsabakalar sonunda aldıkları 

sayıların toplamı, verdikleri sayıların toplamına bölünür. Takımlar, çıkan 

sayının (sayı averajı) büyüklüğüne göre yukarıdan aşağıya sıralanır. 

 Eşitlik yine de bozulmamışsa bu durumdaki takımların kendi aralarında 

yaptıkları yarışmalarda kazanılmış maç, puan, set ve sayı averajına sıra ile 

başvurularak sıralama belirlenir. 

 

  

 

 Gençler  

 

 1.2020-2024 Uluslararası Resmi Oyun Kuralları geçerlidir. 

 2. Teknik mola  uygulanmayacaktır. 

 3. Çalıştırıcı ve idareci yarışmadan en geç 1 (bir) saat önce esame listesini 

müsabakada görevli hakemlere teslim etmek zorundadır. 

4.Yarışmalar kazanılmış 3 (üç) set üzerinden oynatılacak ise ilk dört set 25'er 

sayı, 2-2 (ikiiki)’lik eşitlik halinde ise 15 (on beş) sayılık netice seti oynatılır. İlk 

dört set (5’inci netice seti hariç) en az 2 sayı farkla ilk önce 25 sayıya ulaşan 

takım tarafından kazanılır. Sayılarda 24-24’lük eşitlik olması halinde oyun iki 

sayılık farka ulaşılana kadar (26-24, 27-25, .....vb.) devam eder. Netice seti 

(5’inci) en az 2 sayı farka ulaşmak şartıyla 15 sayı üzerinden oynanır. 

 6. Puanlama Sistemi 

   Kazanılmış 3 set üzerinden oynanan müsabakalarda 
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 • 3 – 0 (0-3) ve 3 – 1 (1-3) sonuçlanan müsabakalarda galip gelen takıma (3) 

puan, 

 • 3 – 2 (2-3) sonuçlanan müsabakalarda galip gelen takıma (2) puan, 

 • 2 – 3 (3-2) sonuçlanan müsabakalarda mağlup olan takıma (1) puan,  

 • 1 – 3 (3-1) ve 0 – 3 (3-0) sonuçlanan müsabakalarda mağlup olan takıma (0) 

puan verilir. 

Hükmen galibiyet alan takımın toplam puanına (3) puan eklenir.  

Bir veya birden fazla takımın katıldığı yarışmalarda sıralama şu şekilde 

belirlenir:  

Kazanılmış Maç Sayısı (galibiyet sayısı) fazla olan takım üst sırada yer alır. 

Kazanılmış maç sayısının (galibiyet sayısı) eşitliği halinde sıralama kazanılan 

toplam puana göre belirlenir.Kazanılan toplam puana göre eşitliğin 

bozulmaması halinde sıralama set averajına göre belirlenir. Set averajı 

hesaplanırken takımların müsabakalar sonunda aldıkları setlerin toplamı, 

verdikleri setlerin toplamına bölünür. Sıralama, set averajı büyük olan takım 

üst sırada yer alacak şekilde yapılır. 

 Eşitliğin set averajına göre de devam etmesi halinde sayı averajına bakılır. 

Eşitliği devam eden takımların yaptıkları tüm müsabakalar sonunda aldıkları 

sayıların toplamı, verdikleri sayıların toplamına bölünür. Takımlar, çıkan 

sayının (sayı averajı) büyüklüğüne göre yukarıdan aşağıya sıralanır. 

 Eşitlik yine de bozulmamışsa bu durumdaki takımların kendi aralarında 

yaptıkları müsabakalarda kazanılmış maç, puan, set ve sayı averajına sıra ile 

başvurularak sıralama belirlenir.  

 
 

*** Çalıştırıcı ve Antrenörlerce müsabakalara katılacak takım sporcularına ait 
’Müsabaka Tutanağı Listelerinin’’ her yarışma için ayrı ayrı olacak şekilde “Yeni 
Lisans Uygulaması” üzerinden çıkaracak ve yarışmada görevli hakeme  ibraz 
edilmesi zorunludur. 
 


