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MÜSABAKA DEĞERLENDİRME FORMU 
 

MAÇ BİLGİLERİ 

Müsabaka:   KBSL   TBL  TKBL  TB2L  EBBL  KBBL  UNİLİG 

A Takımı:  B Takımı :  

Maç No: Şehir: Salon: Tarih: Saat: 

Hakem: Hakem: Hakem: 

Masa görevlileri 
Sayı: Süre: 24 Saniye: Yardımcı sayı: 

Periyot sonuçları 
1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 

Uzatma periyotları 
1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 

Sonuç 
A B Takım Temsilcisi/Saha Komiseri Seyirci Sayısı 

Lütfen aşağıdaki ilgili bölümlere oyun kuralları, lig yönergeleri, sicil lisans yönergeleri ve disiplin yönergelerine göre 
uygun olmadığını belirlediğiniz konuları yazınız. 

TEKNİK TEÇHİZAT/OYUN SAHASI: 

 

 

 

 

TAKIM DAVRANIŞLARI: 

 

 

 

 

SPORCU VE KENAR YÖNETİM KIYAFETLERİ: 



 

 2 

TAKIM KADRO YAPILARI: 

SAHA OLAYLARI: 

TESİS (Maçın önemine göre, müsabakanın başlama saatinden 90/180 dakika saat önce salona gelip, Salon ve/veya 

Kulüp Yetkilisi ile birlikte aşağıdaki konuları kontrol ediniz.) 
EVET HAYIR 

a. Pota ve çember standartlara uygun mu?   
b. Pota arkalarında iki adet scorebord mevcut mu?   
c. Pota üstünde 24 saniye cihazı mevcut ve kurallara uygun mu?   
d. Pota etrafında çepeçevre kırmızı LED ışık mevcut mu?   
e. Yedek çarpma levhası ve çember mevcut mu? (Sadece KBSL maçları)   
f. Jeneratör mevcut mu?   
g. Doping Kontrol Odası ve gerekli malzemeler var mı?   
h. Basın Toplantı Odası var mı?   
i. Salon içinde Türk Bayrağı mevcut mu?   
j. Salon içinde TBF Bayrağı mevcut mu? (EBBL maçları hariç)   
k. Salon içinde lig logolu bayrak mevcut mu? (EBBL maçları hariç)   
l. Salon içinde kulüplerin logosu olan bayrak mevcut mu? (Sadece KBSL maçları)   
m. Oyun sahası zeminde lig logo çıkartması mevcut mu? (KBSL ve TBL maçları)   
n. Çarpma levhası üzerinde lig logo çıkartması mevcut mu?   
o. Çarpma levhası üzerinde TBF Logo çıkartması mevcut mu?   
p. Oyuncu değiştirme küpleri uygun şekilde giydirilmiş mi? (KBSL ve TBL maçları)   
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GÜVENLİK (Hayır olarak işaretliler için aşağıda açıklama yapabilirsiniz) EVET HAYIR 

a. Maç öncesi güvenlik toplantısı yapıldı mı? 
  

b. Katılanlar (Yapıldı ise) Adı Soyadı İmza 

Müsabaka Gözlemcisi ……………………………………………………………..…… …………………… 

Resmi Güvenlik Amiri ………………………………………………………………..… …………………… 

Ev Sahibi Takım Temsilcisi ……………………………………………………………..…… …………………… 

Misafir Takım Temsilcisi …………………………………………………………..……… …………………… 

Salon Amiri ………………………………………………………..………… …………………… 

Özel Güvenlik Temsilcisi ………………………………………………………..………… …………………… 

c. Güvenlik personeli sayısı Resmi Güvenlik  Özel Güvenlik  

d. Misafir takıma maç öncesi antrenman verildi mi? 
  

e. Misafir takıma antrenman ve maçlarda su ve top sağlandı mı? 
  

f. Maç süresince salonda sağlık ekibi ve ambulans mevcut mu? 
  

g. Anons sistemi ve standart anons metinleri var mı? 
  

h. Yeterli yangınla mücadele tedbiri alınmış mı? 
  

i. Güvenlik toplantısında konuşulacak ve tedbir alınması sağlanacak konular İşaretleyin 

 Müsabaka ile ilgili Federasyon ya da Emniyetin öngördüğü özel güvenlik tedbirleri  

 Misafir takımın şehre ve salona geliş gidişlerinde alınan tedbirler  

 Seyircilerin oturma yerleri, alınacak tedbirler, büfe ve tuvaletlerin planlaması  

 Seyircilerin salona geliş güzergahları, girişleri ve müsabaka sonrası tahliyelerine ilişkin önlemler  

 Üst araması ve kapıların açılış saati  

 Misafir takım yakınlarının salon içi oturma yerleri ve koruma tedbirleri  

 Maçın seyircisiz oynanması durumunda salon dahilinde kalabileceklerin durumu ve tespiti   

 Salon acil çıkış kapılarının kullanımı ve bunların önünde güvenlik elemanı bulunması  

 Haftaya özel maç öncesi saygı duruşu veya pankartla çıkış varsa planlaması  

KAYIT VE BİLGİLER EVET HAYIR 

a. Müsabaka naklen televizyondan yayınladı mı? 
  

b. Haber amaçlı kamera var mı? 
  

c. Doping Kontrolü yapıldı mı? 
  

d. Basın toplantısı yapıldı mı? (Eğer yapıldı ise toplantı tutanağını ekleyin) 
  

e. Maç kaydı ftp kanalıyla yüklendi mi? (Hayır ise DVD kaydını alınız) 
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Satılan bilet sayısı Bilet fiyatları Satılan kombine sayısı Misafir takıma ayrılan ve satılan bilet sayısı 

    

f. Takım formaları Ev Sahibi Takım Misafir Takım 

Ağırlıklı forma rengi   

Forma Reklamı-Ön   

Forma Reklamı-Arka   

Forma arkası oyuncu ismi Var  Yok   Var  Yok   

Forma arkası şehir ismi Var  Yok   Var  Yok   

Formada lig logosu Var  Yok   Var  Yok   

Şortta lig logosu Var  Yok   Var  Yok   

“HAYIR” olarak işaretlediğiniz veya belirtmek istediğimiz ilave konular varsa bu bölüme yazabilirsiniz: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

MÜSABAKA GÖZLEMCİSİ: 

Adı Soyadı :  ______________________________________________  Telefon : _________________________ 

Şehir :  ______________________________________________ İmza : _________________________ 

 


