
FENERBAHÇE VETERAN MASA  TENİSÇİLERİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 

YAŞ GRUPLARI İKİLİ TAKIM TURNUVASI YÖNETMELİĞİ 

1.  UYGUNLUK 

1.1 Her yaşta masa tenisi oyuncuları turnuvaya katılabilirler. 

1.2 Turnuva komitesinin isteği üzerine, katılımcılar pasaport/kimliklerini yaşlarını ispat etmek için 

göstereceklerdir 

2. KATEGORİLER VE MÜSABAKALAR 

2.1 Kategoriler:           

        40 yaş altı 

        40-49 yaş 

        50-59 yaş 

        60 yaş üstü 

2.2 Her kategori için yukarıda belirtilen müsabakalar yapılacaktır: 

2.1 Takımlar en az 2 oyuncu en fazla 3 oyuncudan oluşur. 

2.2 Takımlar yaş grupları olacaktır. 

2.3 Takımlar aynı yaş grubunda bayan ve erkeklerden oluşabilir. 

2.4 Her katılımcı sadece kendi yaş kategorisinde oynayacaktır. 

3. ORGANİZASYON 

4.1 Müsabakalar  24 Ocak 2018 tarihinde Dernek Salonununda başlayacaktır. 

4.2 Maçlar hafta arası  (Pazartesi-Salı-Çarşamba-Cuma ) ve hafta sonu (Cumartesi ) günleri 

oynanacaktır. 

4.3 Müsabaka tarihleri ve saatleri turnuva komitesi tarafından belirlenecektir. 

4. OYUN SİSTEMİ 

4.1 İkili Takım  müsabakaları her kategori de (herkesin herkesle oynadığı) gruplar halinde oynanacaktır. 

4.2 Gruplar katılıma göre belirlenecektir. Katılım sayısına göre 3-4-5 veya 6’lı gruplar oluşturulacaktır. 

4.3  Her grupta  Birinci ve ikinci gelen takımlar  Şampiyonluk Müsabakasında oynayacaktır 

4.4  Gruplar oluşturulurken rating puanları dikkate alınacaktır. 

4.5  Şampiyonluk Müsabakası eleme usulü (knock-out) sistemine göre oynanacaktır. 



 

4.6 Oyun Formatı 

        A           X 

        B           Y 

      Çift        Çift (Üçüncü oyuncu oynayabilir.) 

        A           Y 

        B           X 

4.7 Üç oyuncudan oluşan takımlar sadece çift maçında üçüncü oyuncuyu oynatabilir. 

4.8  Maçlar 5 set üzerinden 3 kazanılmış set olarak oynanır. 

4.9 Derecelendirme sırası aşağıdaki gibi yapılacaktır. 

4.9.1 Maçı kazanan iki (2) puan alacaktır, maçı oynayıp kaybeden bir (1)  puan alacaktır. Mazeret  

bildirmeden oyuna çıkmayan takım hükmen (H)  yenilmiş sayılacaktır. 

4.9.2 Derecelendirme sırası öncelikli olarak kazanılan maç puanlarına göre yapılacaktır. 

4.9.3 Eğer bir grupta iki veya daha fazla takım aynı maç puanı kazanırsa, göreceli durumları sadece 

birbirleri arasındaki maçlara bakarak belirlenecektir.  

4.9.5 Yukarıda belirtilen prosedürle eşitsizlik çözülemedi ise göreceli pozisyonlar hakemin çekeceği kura 

ile belirlenecektir. 

5. KURA 

5.1 Grup kuraları yaklaşık 2 Gün önce çekilecektir. 

6.  MAÇ KADROSU 

6.1 Takımlar müsabaka öncesi oyuncu sıralamasını yapacaklardır. 

6.2 Çift maçında üçüncü oyuncu oynatılırsa müsabaka öncesi oyun listesine oyuncu yazılacaktır. 

6.2 Grup oyununda ve eleme maçlarında maçı olmayan takım oyuncuları hakem olacaktır. 

7.  EKİPMAN 

7.1 ITTF onaylı masalar, paravanlar, fileler , raketler , raket lastikleri ve toplar kullanılacaktır. 

8.  OYUNCULARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

8.1 Oyuncular müsabakalarda yarışmak için kendi fiziksel ve ruhsal sağlık yeterliliklerinden 

sorumludurlar.  

Herhangi bir sağlık ve kaza sigortası yarışmacıların kendileri tarafından alınmalıdır. 



8.2 Oyuncular sadece IITF resmi internet sayfasında sağlanan geçerli listede bulunan onaylı ve izinli 

ekipmanlarla oynayabilirler. 

8.3 Oyuncular ITTF Raket Kontrol yönetmeliğini (ITTF El kitabına göre) katılma koşulu olarak kabul 

etmelidir. 

8.4 Her takım Müsabaka Tablosuna göre belirtilen saatte ve masada yarışmakla yükümlüdür.  

Takımlar ne zaman ve nerede oynayacağını öğrenmekle yükümlüdür. Belirtilen saatte masada 

bulunmayan takım onbeş (15) dakika bekleme süresi sonunda hükmen maçı kaybedecektir. 

8.5  Bütün takımlar maçtan sonra sonuç kağıdını masayı terk etmeden önce imzalamalıdır. 

9.İTİRAZLAR 

9.1 İtirazlar takım kaptanları tarafından Turnuva komitesine yapılacaktır. 

10.TÖREN/ÖDÜLLER 

10.1 Turnuvanın her kategorisinde ilk dört takım ; final sonrasında madalya alacaktır. Şampiyonlara  

ayrıca Fenerbahçe  Veteran Masa Tenisçileri Spor Külübü Derneği tarafından  özel bir turnuva kupası 

verilecektir. 

 

 

Fenerbahçe Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü Derneği 

Turnuva Komitesi 


