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Voleybol Tertip Kurulu, Spor Şube Müdürü ve İl Temsilçisi Esin ERGİN başkanlığında toplanarak
aşağıdaki kararları alınıştır.

TOPLANTIDA
1_ Genç Kızlar Volelüol İl Birinciliği Müsabakalarına Gençlik Hizmetleri ve Spor İl lVludurluğüne başvuruda

bulunan, aşağıda bei:irtilen Kulüplerin katılımı |le 26 Kasıın 2ü17 iar|hinde başlatılmasına ve çifi devre]i
olarak o1,,natılmasına;

z- Aydın Cençlik Hizmetleri S.K., Nazilli Belediye S.K., Bahçeşehir Koleji S.K., İncirlioı-a Belediye S.K.. Ada
Spor Gençlik S.K., Aydın Büyük Şehir Belediye S,K., Eğitiın Gücü S.K.. Söke Remzi Zeltinoğlu S.K.,
Didim Belediye S.K., Kuşadası 1922 S.K. nün kçndi aralarında çift devreli lig usulüne ınüsabaka
yapına|arına,

;- Çift devreli ve deplasınaniı oynatılacak müsabakalar §onunda, İ1 Birincjsi olan takırnın İiiııızi teıısilen Grup
Eleme Müsabakalarına gönderiimesine,

+_ Yapılacak ıtıüsabakalar sonunda ilk üç sllayl alan takınlara kupa verilmesine .

s- Müsabakalarda, 2017-2018 Sezonunda yeni Tesçil velıa Vize işleırılerini yaptırmış, 1999 ve daha sonrası
doğumlu sporcuların oynatılııalarıfl a,

0- Okul Müsabakalarl ve diğer çakışınalardan meydana gelecek maç erteleıne isteklerinin Tertip Kurulunca
kabul edilmeveceğinin bilinınesine,

z- Miısabaka öncesi Hakemlere verileçek listede Antrenör ve İdareci ısimlerinin, o)/unL]u isimleri altıııa, Koç ve
Yardımcı Koç olarak yazılmasına,

g- Müsabakalann fikstürde gösterilen saatlerde başlatılması konusunda kulüplerin du1,,arlılık göstennelerine,
l-isans ve takıııı listelerinin ınüsabaka başlangç saatinden en aL yarım saat önce hakemlere tesliın
edilmesine,

l- Sahaya zaııanında çıkmayan ve ınüsabaka için hazır olmayan takımlar hakkında hakemierin raporuna göre
İ1 l. eıtip Kurulunca kıelirlenen Talimat doğrultusunda işlem vapacaklarının bilinmesi.ne.

1O- Müsabaka oynatılacak Salonun zorunlu nedenlerle başka bir organizasyona tahsis edilmesi veya
müsabakaların tatil edilmesi duruııunda, tarih ve saatlerindeki değişikliklerin Gençlik l{izııetleri ve Spor İl
Müdürl üğünce yapılııasl na,

iı-Müsabakaların devamında zamanında ve özürsüz sahaya çıkmayan, sahadan çekilen, ınüsabakaların tatil
edilınesine sebep olan ve yetkili kurullarça haksız olduğuna karar r.erilen takımlar hakkında o müsabakaya
isabet eden hakeııı ve personel ve diğer masrafların ilgili takım ve takımlardan tahsil edilmesine,

12- Maç çakışınaları ve kulüplerin isteklerinin ul,gun görülınesi halinde, değişikliğin İ1 Temsilcisinin önerisi ve
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl lvludtrlunün onayı ile Tertip Kurulu Kararını bekiemeksizin ,yapılmasına,

i3- Kararımızln ve hazırlanacak fikstürün Voleybol Federasyonuna tasdik, kullip ve yetkililerine tebliğ edilmek
|izere Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne sunulmasına;
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