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Voleybol Tertip Kurulu, Spor Şube Müdtlrti Mikail KAYAKLI ve İ1 Temsilcisi Esin ERGİN
başkanlığında toplanarak aşağdaki karatları almıştır.

TOPLANTIDA
1- Midi Kızlar Voleybol İl nirinçiliği Müsabaka|anna Gençlik Hizmetleri ve Spor İl lltıdtırltıgüne başvuruda

bulunan, aşağıda belirtilen Kulüplerin katılımı ile 21 Aralık 2afi hrlhinde başlatılmasrna ve çift deweli
olarak o1matılmasına;

Z- Aydın Gençlik Hizrrıetleri S.K., İiıcirliova Belediye S.K., Başak Koleji - A S.K., Başak Koleji - B S.K., Ada
Spor Gençlik S.K., Aydın Biiyük Şehir Belediye S.K., Söke Remzi Zeytinoğ|u S.K., Didim Belediye S,K.,
Bahçeşehir Koleji S.K., Atabey Koleji S.K. ve Kuşadası Belediye S.K. niin kendi aralarııda çift deweli lig
usultine müsabaka yapmalanna,

:- Çift devreli ve deplasmanlı oynatılacak müsabakalar sonunda, İl Birincisi olan takrmın İlimizi temsilen Grup
Eleme Müsabakalarına gönderilmesine,

+- Yapılacak müsabakalar sonunda ilk üç sfayl alan talamlara kupa verilmesine.
S- Müsabakalarda,2017-2018 Sezonunda yeni Tescil veya Vize işlemlerini yaptırmış, 2005 ve daha §onra§r

doğumlu sporcuların oynatılmal aflrla,
6- Okul Müsabakaları ve diğer çakışmalardan meydana gelecek maç erteleme isteklerinin Tertip Kurulunca

kabul edilmeyeceğinin bilinmesine,
z- Müsabaka öncesi Hakemlere verilecek listede Antrenör ve İdareci isimlerinin, oyuncu isimleri altına, Koç ve

Yardımcı Koç olarak yazrlmasrna,
l- Müsabakalann fikstıiçde gösterilen saatlerde başlatılması konusunda kulüpterin duyarlılık göstermelerine,

Lisans ve takım listelerinin müsabaka başlangıç saatinden eı üz yarım saat önce hakemlere teslim
edilmesine,

0- Sahaya zamanında çıkmayan ve müsabaka için hazır olmayan takımlar hakkında hakemlerin raporuna göre
İl lertip Kurulunca belirlenen Talimat doğrulfusunda işlem yapacaklarının bilinmesine,

1O- Müsabaka oynatıIacak Salonun zorunlu nedenlerle başka bir organizasyona tahsis edilmesi veya
müsabakalann tatil çdilmesi durumunda, tarih ve saatlerindeki değişikliklerin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Miıdtırlüğtince yapılmasına,

ıı-Müsabakaların devamında zamarunda ve özürsiiz sahaya çıkmayan, sahadan çekilen, müsabakalann tatil
edilmesine sebep olan ve yetkili kurullarca haksız olduğuna karar verilen talomlar hakkında o müsabakaya
isabet eden hakem ve personel ve diğer masraflarrn ilgili takım ve takımlardan tahsil edilmesine,

12- Maç çakışmalan ve kulüplerin isteklerinin uygun görulmesi halinde, değişikliğin İl Temsilcisinin önerisi ve
Gençlik Hizmetleri ve Spor İ1 Mtidtlrltlntln onayı ile Tertip Kurulu Kararınr beklemeksizin yapılmaslna,

13- Kararımızrn ve haarlanacak fiksttirtin Voieybol Federasyonıına tasdik, kulüp ve yetkililerine tebliğ edilmek
iizere Gençlik Hizmetleri ve Spor İl ivlııOurltığüne sunulmasma;

,

Oy birligi ile karar verilmiştir.
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