
TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU  

2020-2021 SEZONU İŞİTME ENGELLİLER VOLEYBOL ERKEKLER 

1.LİG STATÜSÜ                        

 

Bu statü 2020-2021 Sezonu Ġşitme Engelliler Voleybol Erkekler 1.Ligini kapsar. 

1-) 2020-2021 sezonu Voleybol ligleri FIVB Uluslararası voleybol oyun kuralları ve TĠESF 

Voleybol Talimatına göre oynanacaktır. 

2-) Voleybol 1.Lig müsabakalarında oynamak için, alt yaş 16 ve üst yaş sınırı 45’tir. 45 yaş 

üstünde bulunan sporcular müsabaka listesine dahi yazılamaz. Sporcu sezon başında başlamış 

olduğu yaş statüsü ile sezon bitimine kadar oynayabilir.  

 

(2020-2021 sezonu için 1. ligde 2004 - 1975 yılları ve arasında doğan sporcular oynayabilir)  

3-) Voleybol 1.Lig müsabakalarında takımlar müsabakalara gelirken 2 takım forma getirmek 

zorunda olup, ev sahibi takımlar açık renk forma bulundurmak zorundadırlar. 

4-) Voleybol 1. ligi müsabakaları; 

2020-2021 Voleybol 1.Lig müsabakaları 10 takımın katılımıyla, 5’er li 2 gruba (A-B) 

ayrılarak tek devreli lig müsabakaları yapılacaktır. Gruplarında 1. olan takımlar (A1-B1) 

birincilik/ikincilik müsabakası ve 2. olan takımlar ise (A2-B2) üçüncülük/dördüncülük 

müsabakası yapacaklardır.  Gruplarında son sırayı alan takımlar bir alt lige düşeceklerdir.  

 

1.LİG KULÜPLERİ VE GRUPLARI; 

 

A GRUBU B GRUBU 

ĠSTANBUL SAĞIRLAR GENÇLĠK S.K.D VAN Ġ.E.EĞT.KÜL.G.S.K.D 

KZD EREĞLĠ Ġ.E.S.K.D SĠNCAN Ġ.E.S.K.D 

GÖLCÜK Ġ.E.EĞT.KÜL.G.S.K.D MANAVGAT BELEDĠYESĠ Ġ.E.S.K.D 

BORNOVA SESSĠZLER S.K.D MERSĠN Ġ.E.EĞT.GENÇLĠK VE S.D 

ULUDAĞ SAĞIRLAR GENÇLĠK S.K.D BAFRA Ġ.E.S.K.D 

 

5-) 2020-2021 sezonu Voleybol 1.Lig müsabakaları için planlanan tek devreli lig takvimi 

aşağıda belirtilmiştir. Lig Yürütme Kurulu gerekli gördüğü taktirde müsabaka tarihlerinde 

değişiklik yapma yetkisine sahiptir.  

         MÜSABAKA YERİ : MUHTELİF 

 1.Lig 

TEKNİK TOPLANTI …./…./2021 

LİG MÜSABAKALARI …./…./2021 

FİNAL MÜSABAKALARI …../…./2021 
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6-) 2020-2021 sezonu Voleybol 1. Ligine katılım için dilekçe veren takımlar;  …/…./2021 

……. günü saat 17:00’a kadar mazeret bildirerek dilekçe gönderirlerse mali cezai müeyyide 

uygulanmadan bir alt lige düşürülecektir. Ayrıca; katılım dilekçesi verip de müsabakalara 

gelmeyen takımlar hem bir alt lige düşürülecek hem de 1.000.-TL ceza ödeyeceklerdir.  

 

7-) 2020-2021 sezonu Voleybol müsabakalarında disiplin talimatlarına aykırı davranış, 

eylemlerde bulunan veya ihraç edilen kulüplerin idareci, antrenör, sporcu, tercüman, masör, 

fizyoterapist, sağlıkçı, doktor, malzemeci vb. gibi görevli kişiler hakem, gözlemci ve 

federasyon temsilcisinin tutacağı raporlara göre disiplin kuruluna sevk edilirler. 

 

8-) 2020-2021 sezonunda Voleybol 1.Lig müsabakalarında yapılacak itiraz bedeli 500 TL. dir. 

Bu ücreti yatırmayan kulüplerin itirazları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

9-) Müsabakalara gelmeden önce idareci, antrenör, tercüman ve sporcuların HES kodlarının 

temin edilmesi, müsabakaların başlamasından 48 saat önce PCR testi yaptırılması 

kulüplerimizin sorumluluğundadır. 

10-) Takımlar kafile isim listelerini Ġl Müdürlüklerine onaylattıktan sonra 1 Ġdareci, 1 

Antrenör, 1 Tercüman ve 12 Sporcu olmak üzere toplam 15 kişiye kanuni harcırahları 

federasyonumuzca  ödenecektir. Ancak disiplin kuruluna tedbirli olarak sevk edilen kişilere, 

tedbirli ve cezalı oldukları günlerde günlük harcırahları ödenmez. 

 

*Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu gerekli gördüğü takdirde lig statüsünde 

değişiklik yapma yetkisine sahiptir. 

 

 

MÜSABAKALARDA MÜCADELE EDECEK TÜM KULÜPLERE BAŞARILAR DİLERİM 

 

 

 

Yakup Ümit KİHTİR 

Federasyon Başkanı 


