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1. Kategoriler ve Doğum Tarihleri:

Minikler (B)

EĞİTİM
KADEMESİ
İlkokul

Minikler (A)

İlkokul

KATEGORİSİ

STATÜSÜ
Mahalli
Mahalli

DOĞUM
TARİHLERİ
2011- 2012
01.09.2008
2009-2010

YAŞ ARALIĞI
(2018 yılı itibariyle)
6-7 yaş
8-9 yaş

Tümü şenlik niteliğinde olan minikler voleybol organizasyonları aşağıdaki ilkeler doğrultusunda
düzenlenir.
1. Şenlik Minikler Voleybolunda çocukların kas ve fizik yapılarının tam oluşmadığı göz önüne
alınarak üstten servis atılmasına izin verilmez.
2. Şenlik Minikler Voleybolunda; antrenör molası yalnızca sporcularda görülebilecek
moralsizlik, cesaretini kaybetme ya da gönülsüzlük durumlarında alınabilir.
3. Şenlik Minikler Voleybolunda kazanmak teşvik edilmez.
5. Takımların bütün sporcuları oyun alanında eşit sürede yer alır. Yedeklerle dönerli sistemden
taviz verilemez.
6. Şenlik duygusunun oluşturulabilmesi için spor salonlarında, trafiğe kapalı sokak, cadde ve
otoparklarda, park ve bahçelerde, alışveriş merkezlerinin önünde enlemesine bölünmüş uzun bir
alanda aşağıda belirtilen standartları taşımak koşuluyla aynı anda yan yana birden çok oyun alanı
oluşturulabilir.
7. Oyun alanının zemini burkulmalara, yaralanmalara sebep olacak şekilde çukurlu, tümsekli,
çakıllı, çok sert ya da çok yumuşak olamaz.
8. Yan yana kurulacak oyun alanları için 2 metre yüksekliğinde tek file kullanılabilir, ancak; oyun
alanlarının ölçüleri 9x6 metreden küçük olamaz.
9. Yedek bankları her iki takımın yarı sahasının arkasında, servis alanının asgari 2 metre gerisinde
kalacak şekilde konuşlandırılır.
10. Öncüler ( Minikler B) - (kız-erkek) çocukların karma olarak yer alabileceği kategoridir.
İzciler ( Minikler A) - (kız-Erkek) çocukların ayrı ayrı yer alabileceği kategoridir.
11. Şenlik Minikler voleybolu; yarı sahası 4,5x6, tam sahası 9x6 metre ölçülerindeki oyun
alanında oynanır.
12. Şenlik minikler voleybolunda izciler grubunun file yüksekliği 2.00 metredir.
Öncülerin yaş grubunun oynadığı file yüksekliği 1.80 metredir.
13. Şenlik Minikler Voleybolunda top ağırlığı: 160-170 gramdır. (Türkiye Voleybol
Federasyonu tarafından onaylanmış toplar kullanılacaktır.)
14. Minik sporcuların psikomotor beceri düzeyleri, kas ve fizik yapıları ve moral motivasyonları
göz önüne alarak voleybolu sevdirip öğretmek ve yaygınlaştırmak amacıyla minikler voleybol
oyunlarında oynama, sayı ve set alma kuralları aşağıdaki esaslar doğrultusunda geliştirerek
belirlenir.
15. Aşağıdaki durumlarda rakip takım sayı alır;
a) Bir takım topun kendi oyun alanındaki zemine temas etmesine engel olamadığında,
b)Bir takım değişme hatası yaptığında,
c)Bir takımın herhangi bir oyuncusu topu iki elle tutarak durduğunda veya bu şekilde taşıdığında
veya sıçrayarak tek elle yapılan plase atışlarında çektirme yaptığında,
ç) Bir takımın herhangi bir oyuncusu fileye tutunduğunda veya şeklini bozacak şiddette temas
ettiğinde,
d) Kızlar ve erkekler için alttan servis atılmadığında,
e) Bir takımın attığı servis karşı sahaya ulaşmadığında veya karşı sahayı aşarak oyun alanının
dışına düştüğünde,
f) Antrenör, sporcusuna kızarak ya da kızgın jest ve mimikler sergileyerek hitap ettiğinde,
g) Antrenör, hakem kararına itiraz ettiğinde ve/veya tepki gösterdiğinde,
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ğ) Bir takımın herhangi bir oyuncusu diğer takımın oyuncularını sinirlendirecek, incitecek,
üzecek jest ve mimikler sergilediğinde ya da karşı takımın oyuncularına bu amaçla seslendiğinde,
16. Oyun; Şenlik Minikler Voleybolunda toplam 60 dakikayı geçmeyecek sürede ve 10'ar
dakikalık bölümler hâlinde oynanır.
17. Oyuncu sayıları;
Şenlik Minikler Voleybolu: 3 asil, 3 yedek oyuncu olmak üzere toplam 6 oyuncu ile oynanır.
1-4, 2-5,3-6, Eş oyunculardır. Biri Oyundan çıkarken yerine giren oyuncu servis atışı ile girer.
BAKINIZ Şekil: 1
18. Şenlik Minikler Voleybol maçlarında sertifikalı hakemlerin yanı sıra; organizasyonda
doğurabileceği olumlu etki dikkate alınarak Federasyon Başkanı A ve Genç Milli Takım
sporcuları, Milli Takım antrenörleri, sporcular, kurul ve alt kurul başkanları, diğer medyatik
kişiler ve Beden Eğitimi Öğretmenleri de hakemlik yapabilir.

GENÇLER KATEGORİSİ AÇIKLAMALARI
2016 - 2017 Eğitim-Öğretim yılında Voleybol Gençler (Erkek/Kız) kategorisind
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