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VOLEYBOLDA DİZİLİŞ

Voleybol sahası arka sahada (6m ) 3, file önünde (3m) 3 pozisyon
olmak üzere 6 pozisyondan oluşur.
Her pozisyonun bir mevki oyuncusu bulunur ve her mevkiinin bir
çapraz oyuncusu vardır.
 1 ve 2 numaralı pozisyonlarda pasör ve pasör çaprazı mevkii
oynar.
 3 ve 6 numaralı pozisyonda orta blokçu mevkii oynar.
 4 ve 5 numaralı pozisyonu smaçör mevkii oynar.

OYUNCULARIN SAHAYAYERLEŞİMLERİ NASIL
OLMALIDIR
Aynı pozisyondaki oyuncular sahaya çapraz şekilde yerleşirler.
Bunun nedeni oyuncuların görevlerinin olmasıdır. Servis atılmadan
önce her oyuncu çapraz bulunması gerektiği mevkide oyuna
başlamak zorundadır. Kontra atakta her oyuncu kendi mevkiisine
geçebilir.
Sahada bir pasör bulunur ve görevi oyun kurmaktır. Pasörün
çaprazında, pasör çaprazı oynar. Eğer pasör 1 numaralı pozisyonda
başlıyorsa P.Ç 4 numaralı pozisyonda başlar böylelikle çapraz
yerleşmiş olurlar.
Pasör Çaprazları 2 ve 1 numaralı pozisyonda oynarlar bu
oyuncuların solak olması oyuncular için bir avantaj sağlar çünkü
sahasın sağ köşesinden hücum ederler ve solak oyuncular daha
rahat vuruşlar yapabilir. Pasör çaprazları mevkileri gereği servis
karşılamada bulunmayabilirler. Hücum yükünün büyük kısmı
Pasör Çaprazlarındadır.
Sahada 2 adet smaçör bulunur. Smaçörlerden biri pasörün ön
pozisyonunda diğer ise pasör çaprazının arkasındaki pozisyonda
başlar Örneğin ; 1.Smaçör 2 numarada başlıyorsa 2. Smaçör 5
numarada oyuna başlar böylelikle çapraz yerleşmiş olurlar.
Pasörün önünde başlayan smaçör 2’li tur smaçörü olarak da
adlandırılabilir çünkü 2 ‘li hücum turunda oynarlar yani Pasörün
ön pozisyonda olduğu turları oynarlar. Bu oyuncular genellikle
servis karşılama yükünü çekerler. 2. Smaçör de karşılama yapar
ancak 1. Smaçör kadar aktif değil bu oyuncular daha çok hücumda
aktiflerdir.
Orta oyuncularda çifttir ancak orta mevkiindeki oyuncular
arka pozisyonları oynamazlar. Kendi servis turlarını döndükten
sonra Libero ile değişirler. Liberolarda sadece arka pozisyonları
oynarlar. Buna başlangıç pozisyonu da dahil. Yani Orta oyuncular

ve Liberolar çapraz oynarlar. Orta oyuncular 3 numara
pozisyonunda oynar. Bunun sebebi orta oyuncularının asıl
görevinin blok olmasıdır. 3 numaralı pozisyon file önünün
ortasında yer alır böylelikle blok için her iki köşeye de eşit
mesafede bulunmuş olurlar.
Liberolar defans oyuncularıdır ve oynadıkları pozisyon oyun
içerisinde en çok hücum edilen bölge sayılabilir. Bu yüzden defans
yükü Liberolardadır.

TOP TAKIMDAYKEN BAŞLANGIÇ POZİSYONU
NASIL OLMALIDIR

Top takımdayken yani servis
atılacakken
beklenilen
başlangıç
pozisyonu soldaki şekildeki gibidir.
Çünkü, pasörün arkada olduğu
pozisyondur ve 3 tur boyunca da
arkada kalacaktır. Bu 3 tur boyunca
3’lü hücum turu olarak oynanılır. Aynı
zamanda arka sahadaki 4 numara
smaçörü de hücuma geri atak yaparak
dahil olabilir böylelikle 4 hücumcu
olabilir.

TOP RAKİP SAHADAYKEN BAŞLANGIÇ POZİSYONU
NASIL OLMALIDIR

Top rakip sahadayken beklenilen
başlangıç pozisyonu soldaki şekildeki
gibidir. Çünkü Pasör ön turlardaki son
pozisyonunu oynamaktadır ve
kazanılan ilk karşılama turundan sonra
tekrar arkaya gelecek ve takım 3’lü tura
dönecektir.

