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TURNUVA AFİŞİ

TURNUVA PROGRAMI

17.08.2017 Peşembe:

20:00’ye kadar Otele Giriş ve Kayıt
17.00 – 20.00: Antrenman
20.00-21.00 : Açılış Kokteyli
21.00 : IVTTS ve Takım Kaptanlarıyla Toplantı
18.08.2017 Cuma:
Sabah: Turistik yerleri görme- mümkünse yöre gezisi
14.00 – 22.00: Grup Maçları
19.08.2017 Cumartesi: 09.00 – 19.00: Grup Maçları
20.30: Gala Party
20.08.2017 Pazar:
10.00 – 15.00: Final Maçları
Ödül Töreni / Ayrılış
21.08.2017 Pazartesi: Ayrılış

KATILIM ŞARTLARI

2.1 Turnuva Katılım Ücreti : 100 TL.-/ Oyuncu dur 15.04.2017
ye kadar İZVET’e Web Sitesinde yayınlanacak olan Hesap
No’suna Veteran Dernekleri tarafından yatırılmalıdır.
2.2 Katılım Ücretine Turnuva Adına Düzenlenecek Olan T-Sihrt
ve Hediye Çantası dahildir.

KONAKLAMA ŞARTLARI
3.1. Otel
KAYA TERMAL HOTEL

www.kayahotels.com

Adres : Balçova/İZMİR/TURKEY

KONAKLAMA ŞARTLARI

Spor Salonu : Kaya Termal Otel, Konferans Salonu
Zemin : Serfloor
Alan : 1.200 m2

KONAKLAMA ŞARTLARI
Konaklama Fiyatları ;
Single Deluxe Oda Fiyatı: 300 TL
( Single odada tek kişi 300 TL )
Double Deluxe Oda Fiyat: 400 TL
( Double Odada kişi başı 200 TL )
Triple Deluxe Oda Fiyat: 500 TL
( Triple Odada kişi başı 165 TL)
Yukarıda belirtilen oda fiyatları net olup %8 KDV dâhildir.

KONAKLAMA ŞARTLARI
Yukarıdaki oda fiyatımına açık büfe kahvaltı, toplantı paketi
(Günde 2 defa kurabiyeli kahve ikramı, kişi başı 1 meşrubat
ile öğle yemeği), kişi başı 1 adet meşrubat ile açık büfe
akşam yemeği dahildir.
Odalarda günlük 1 adet 0,5 lt su ücretsiz konulmakta olup,
her odada kettle, çay çeşitleri ve kahve mevcuttur.
Fuaye alanına Turnuva Süresince Ücretsiz Su büfesi
kurulacaktır.
Fuaye alanına Turnuva Süresince Ücretli Meşrubat Satış Büfesi
Kurulacaktır.

KONAKLAMA ŞARTLARI
Konaklama yapan misafirlere
Spa girişi,
Açık ve kapalı termal havuzlar,
Türk Hamamı,
Buhar odası,
Sauna ve fitness center kullanımı ücretsiz olup,

Tüm vücut bakımları ve termal
tedavi merkezinden alınacak tedaviler ücretlidir.

KONAKLAMA ŞARTLARI
WELCOME KOKTEYL
THALES TERAS
17 Ağustos / 20.00-21:00
1 adet alkollü & alkolsüz meyve kokteyli ücretsizdir.
Ekstralar misafirlerin kendisi tarafından karşılanacaktır.
GALA BAR PARTİ
TERMAL HAVUZ BAŞI
19 Ağustos / 21:00-24:00
Fiyat: 90 TL/ kişi
Cips, Çerez, Kurudite
Limitsiz Yerli İçki ile (3 saat boyunca)
MÜZİK
Welcome Kokteyl için CD’den müzik yayını
Bar Kokteyli için DJ

İzmir 2017

KONAKLAMA ŞARTLARI
KONAKLAMA DIŞI KATILIM
Alternatif: Dış Katılımcı Günlük Paket kişi başı fiyatı: 85 TL (KDV dahil)
(Günde 2 defa kurabiyeli kahve ikramı, kişi başı 1 meşrubat ile açık büfe öğle yemeği)
Alternatif: Dış Katılımcı Günlük Paket kişi başı fiyatı: 35 TL (KDV dahil)
(Günde 2 defa kurabiyeli kahve ikramı)
Otel de konaklamayan oyuncular Yukarıdaki 2 Alternatif den birisini seçmek zorundadırlar
Ekstra olarak talep edilmesi durumunda;
Açık Büfe Kahvaltı kişi başı fiyatı : 40,00 TL (KDV dahil)
1 Meşrubatlı Açık Büfe Öğle Yemeği kişi başı fiyatı: 50 TL (KDV dahil)
1 Meşrubatlı Açık Büfe Akşam Yemeği kişi başı fiyatı: 60,00 TL (KDV dahil)
*** Genel alanlarda oluşabilecek yiyecek-içecek ekstralarında %15 indirim uygulanacaktır.
*** Spa ekstralarında %15 indirim uygulanacaktır.

KURALLAR & DÜZENLEMELER
Uluslararası Veteranlar Masa Tenisi Derneği (IVTTS)
Veteran Derneklerinin /Gruplarının Uluslararası Masa Tenisi Takım Şampiyonaları
için Kurallar ve Düzenlemeler
1. Kurallar
Esas olarak ITTF Masa Tenisi kuralları ve uluslararası yarışmalar için mevcutyürürlükteki
yönetmelikleri
uygulanacaktır;
bununla
birlikte,
Veteran
Derrneklerinin/Gruplarının Uluslararası Masa Tenisi Takım Şampiyonaları
Organizasyonu için bu kural ve uygulamaların önceliği olacaktır.
2. Uygunluk
2.1
Dünyanın her tarafından, üyeleri 40 yaşından büyük ya da turnuvanın
düzenlendiği yıl 40 yaşında olacak olan Veteran Dernekleri/Grupları bu turnuvaya
katılmak için uygundur.
2.2
2.1’de bahsedilen Veteran Dernekleri, aynı zamanda resmi bir Veteran
Derneği kapsamında olmayan ,Veteran Grupları da olabilir. Bu şekile uygun gruplar
da kendilerine en yakın Veteran Derneği Aracılığı ile başvuru yapmak
durumundadırlar.
2.3
Turnuvayı Düzenleyenin veya Hakemin talebi üzerine, katılımcılar
yaşlarının kanıtı olarak pasaportlarını/kimlik kartlarını beyan edeceklerdir.

KURALLAR !!!

KURALLAR & DÜZENLEMELER
3. Takım Şampiyonaları Yaş Grupları
3.1 Prensip olarak, Kadınlar ve Erkekler için aşağıdaki yaş
grupları önerilecektir:
40 – 49 yaş
50 – 59 yaş
60 – 64 yaş
65 – 69 yaş
70 – 74 yaş
75 yaş ve üzeri
3.2 60-64, 65-69, 70-74, 75 ve üzeri yaş gruplarında bildirilen
takım sayısı 4’den az olursa, Turnuvayı Düzenleyen, 60-64 ile 6569 yaş gruplarını 60-69 olarak ve 70-74 ile 75 ve üzeri yaş
gruplarını 70 ve üzeri olarak birleştirmeye yetkili olacaktır.

KURALLAR !!!

KURALLAR & DÜZENLEMELER
4. Oyun Sistemi
Her kategoride tüm maçlar
kazanılana kadar)

5 set üzerinden oynanacaktır. (3 set

4.1 Kadınlar - Takımlar
4.1.1 Her kategoride Kadın Takımları iki oyuncudan oluşur. Her kategori
için Veteran Derneklerinin/Gruplarının bildireceği en çok iki takıma izin
verilecektir ( Katılım Sayısına Göre değişebilir).Bu durumda Şampiyonluk
için sadece sıralamadaki en iyi takımın sonuçları dikkate alınacaktır. Tüm
Veteran Dernekleri/Gruplarının şampiyonadan once Tekler ve Çiftlerde
yedek olarak ilave oyuncu göstermelerine izin verilmektedir.
4.1.2
Her takım grupta birbiriyle oynayacaktır. Eğer aynı Veteran
Derneğinin takımları aynı grupta ise, gruptaki ilk maç bu iki takım
arasında oynanacaktır.
4.1.3 Tüm gruplarda maçlar Corbillon-Cup sistemine göre oynanacaktır.
Yani; A1-B2, A2-B1, Çiftler A1-B1, A2-B2 şeklinde oynanacaktır. Eğer ilgili
yaş kategoride 6’dan daha fazla takım bildirilmişse, başka bir grup ilave
edilir. Bu durumda, gruplarda 1. Sırada yer alan takım, diğer grubun 2.si
ile oynamak zorundadır. Bu iki maçın galibi ilgili kategoride Şampiyonluk
için Final Maçı oynayacaklardır. 2 den fazla olan grup sayısı varsa
,gruplardan sonra eliminasyon sistemi ile final maçları yapılacaktır.

KURALLAR !!!

KURALLAR & DÜZENLEMELER
4.1.4 Her takımda oyuncuların diziliş seçimi serbesttir.
4.1.5 İki takım arasında olası tüm 5 maç zorunlu olarak
oynanacaktır.. Bir takım 3 bireysel maçı kazandığında,
turnuvayı düzenleyen ve IVTTS maçların bitmesine karar
vermeye yetkilidir, bu karar takım sayısına, masa sayısına ve
zaman uygunluğuna bağlıdır. Bu karar, turnuvadan once, en geç
turnuva akşamı takım toplantısında, katılan takımlarla
görüşülecektir.
4.1.6 Her yarışmacının sadece bir kategoride yarışmasına izin
verilecektir.,fakat daha alt (genç) yaş kategorisinde oynamak
mümkündür.
4.1.7 Müsabakalardan önce resmi olarak kaydı yaptırılan
oyuncu ancak kendi yaş kategorisinde veya bir üst yaş grubu
kategorisindeki bir oyuncu ile yer değiştirilebilir.Oyuncular
sadece tek bir yaş kategorisinde oynayabilir.

KURALLAR !!!

KURALLAR & DÜZENLEMELER
4.2 Erkekler - Takımlar
4.2.1 Erkek takımları her kategoride üç oyuncudan oluşur. Her kategori
için Veteran Derneklerinin/Gruplarının bildireceği en çok iki takıma izin
verilecektir ( Katılım Sayısına Göre değişebilir) . Bu durumda Şampiyonluk
için sadece sıralamadaki en iyi takımın sonuçları dikkate alınacaktır. Tüm
Veteran Derneklerinin/Gruplarının şampiyonadan once Tekler ve Çiftlerde
yedek olarak ilave oyuncu göstermelerine izin verilmektedir.
4.2.2 Her takım grupa birbiriyle oynayacaktır. Eğer aynı Veteran
Derneğinin takımları aynı grupta ise, gruptaki ilk maç bu iki takım arasında
oynanacaktır.
4.2.3 Tüm grup maçları aşağıdaki sistemde oynanacaktır: A1-B2, A2-B1,
A3-B3, A1-B1, A3-B2, A2-B3. Bir yaş kategorisinde altıdan fazla takım
bildirilmişse, başka bir grup ilave edilir. Bu durumda,gruplarda 1.si sırada
yer alan takım, diğer grubun 2.si ile oynamak zorundadır. Bu iki maçın galibi
ilgili kategoride Şampiyonluk için Final Maçı oynayacaklardır. 2 den fazla
olan grup sayısı varsa ,gruplardan sonra eliminasyon sistemi ile final maçları
yapılacaktır. Eğer bir yaş kategorisinde ikiden fazla grup varsa, grubunda ilk
iki sırada yer alan takımlar şampiyona için birbirleriyle oynamak
zorundadırlar, fakat grupların ilk iki sırada yer alan takımlar arasında ilk tur
sonuçları Şampiyonluğun deeğerlendirmesine dahil edilecektir.

KURALLAR !!!

KURALLAR & DÜZENLEMELER
4.2.4 Her takımda oyuncuların diziliş seçimi serbesttir.
4.2.5
İki takım arasında olası tüm altı maç zorunlu olarak
oynananacaktır. Eğer bir maç berabere biterse ( 3-3 ),karar maçı
olarak bir çift maçı oynanacaktır. Bir takım en az 4 bireysel maçı
kazandığında, turnuvayı düzenleyen ve IVTTS maçların bitmesine
karar vermeye yetkilidir, bu karar takım sayısına, masa sayısına ve
zaman uygunluğuna bağlıdır. Bu karar, turnuvadan once, en geç
turnuva akşamı takım toplantısında, katılan takımlarla görüşülecektir.
4.2.6
Her yarışmacının sadece bir kategoride yarışmasına izin
verilecektir,fakat daha alt yaş kategorisinde oynamak mümkündür.
4.2.7
Müsabakalardan önce resmi olarak kaydı yaptırılan oyuncu
ancak kendi yaş kategorisinde veya bir üst yaş grubu kategorisindeki
bir oyuncu ile yer değiştirilebilir.Oyuncular sadece tek bir yaş
kategorisinde oynayabilir.

KURALLAR !!!

KURALLAR & DÜZENLEMELER
5. Hakem:
5.1 Tüm Grup Maçları ,Gruptaki diğer takımların
oyuncalrı tarafından Yönetilecektir ( Her Maç 1 Hakem).
Sadece Yarı Final ve Final Maçları 1 Resmi Hakemle
Yönetilecektir.
5.2 İtirazlar, bir hakem, bir Organizasyon Komitesi
Temsilcisi ve bir IVTTS Temsilcisinden oluşan komisyonca
değerlendirilecektir. Bu komisyonun kararlarıı kesindir.

KURALLAR !!!

KURALLAR & DÜZENLEMELER
6. Malzeme
6.1 ITTF onaylı masalar, separatörler, netler ve
toplar.Top Beyaz Joola veya Hanno
6.2 Raketin bir tarafı parlak kırmızı, diğer tarafı siyah
olmalıdır.
6.3 Sadece ITTF onaylı olan lastiklere izin verilecektir.
(ITTF Listesi)

KURALLAR !!!

KURALLAR & DÜZENLEMELER
KURALLAR !!!

7. Oyun Alanı Koşulları
Oyun alanının büyüklüğü minimum 10 x 5 m. olacaktır.
8. Ödüller
8.1
Her kategorinin kazanan takımına bir kupa
verilecektir.İlk üç takımın tüm oyuncularına Atın-GümüşBronz madalyalar verilecektir.
8.2
Her kategoride en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu
ödüllendirilecektir.
8.3
Tüm katılımcılara Şampiyona Diploması
verilecektir.
8.4
Takımların tüm oyuncularına hatıra hetiyeleri
vermek turnuvayı düzenleyenin insiyatifindedir.

Oyun
Şartları

KURALLAR & DÜZENLEMELER
9. Uyulması Zorunlu Şartlar
9.1
Takım Şampiyonasına katılacağı bildirilen tüm
katılımcıların,
9.1.1 Veteran
Dernekleri
Uluslararası
Takım
Şampiyonasının Kural ve Uygulamalarını anladığını ve
Kabul ettiğini,
9.1.2 Geçerli bir Pasaporta sahip olduğunu,
9.1.3
Herhangi bir katılımcıyla yarışmaya hazır
olduğunu ve
9.1.4
Sağlık koşullarının turnuvaya katılmaya uygun
olduğunu ve bu riski aldığını onayladığını beyan etmek
zorundadır.

KURALLAR !!!

KURALLAR & DÜZENLEMELER
10. Son tarih
10.1 Şampiyonaya tam olarak hazırlanmak için, ilgili tüm Veteran
Derneklerinden hangi kategorilerde, kaç takımla katılacaklarına ilişkin bir
yazılı formlaTakım Şampiyonası tarihinden beş ay önce en geç 15.04.2017
ye kadar İZVET ‘ e bildirilmelidir.
10.2 Konaklama ve Katılım Ücretleri her dernek tarafından toplanacak ve
en geç 15.04.2017 ye kadar İZVET’e Web Sitesinde yayınlanacak olan Hesap
No’suna yatırılmalıdır.
10.3 Hoş Geldin Kokteyli ve Gala Partisi Katılımı Turnuva tarihinde 10 gün
önceye kadar yapılabilir ve değişiklik talep edilebilir.

KURALLAR !!!

TEŞEKKÜRLER…

