
                                                         
 

 

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 mevcut-yürürlükteki 
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.  

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 65-69 yaş gruplarını 60-69 olarak  ve 70-74 ile 75 ve üzeri 
yaş gruplarını 70 ve üzeri olarak birleştirmeye yetkili olacaktır. 

4. Oyun Sistemi 

Her kategoride tüm maçlar  5 set üzerinden oynanacaktır. (3 set kazanılana kadar) 



                                                         
 
 

 

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. 

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.  

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. 

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.  

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. 

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) 

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-
Gümüş-Bronz 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.  

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.  

 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. 

 

 

 

 


