
19. ULUSLARARASI FENERBAHÇE VETERAN MASA TENİSİ  

TURNUVA YÖNETMELİĞİ 

1.  UYGUNLUK 

1.1 40 yaşından büyük olan ve 2018 yılında 40 yaşında olacak masa tenisi oyuncuları turnuvaya 

katılabilirler. 

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

için göstereceklerdir. 

2. KATEGORİLER VE MÜSABAKALAR 

2.1 Kategoriler:           

A) ERKEK 

40-49 yaş 

50-59 yaş 

60- 64 yaş  

65-69 yaş 

70-74 yaş 

75-79 yaş 

80 ve üzeri 

B) KADIN 

40-49 yaş 

50-59 yaş 

60 ve üzeri 

 

2.2 Her kategori için aşağıda belirtilen müsabakalar yapılacaktır: 

Erkek ve Kadın Tekler 

Erkek ve Kadın Çiftler 

Karışık Çiftler ( Erkek-Kadın) 

2.3 Her katılımcı bir tek ve bir çift ve bir karışık müsabakaya katılabilir. Bir katılımcı kendi yaş 

kategorisinde veya bir alt kategoride oynamalıdır.Çiftlerde katılımcılar aynı yaş grubundan değil ise 

daha genç olan katılımcının grubunda oynatılacaktır. 



2.4 Eğer çiftlerden biri turnuvaya gelmezse mümkünse organizasyon komitesi başka birisini 

gelmeyenin yerine ayarlayabilir. 

2.5 Çift oyuncuları eğer her ikisi de hazırsa ve oynamaya uygunsa değiştirilmeyecektir. Bununla 

birlikte, finaller öncesi yaralanma, hastalık veya bir oyuncunun gelmemesi değişiklik için haklı sebep 

kabul edilir, mümkünse organizasyon komitesi başka birisini gelmeyenin yerine ayarlayabilir. 

 

 

3. KATILIMCILAR İÇİN ÇİFTLER PROSEDÜRÜ 

Çift eşi olmadan (çift eşi isteyen) çiftler müsabakasına katılan bir oyuncu, organizasyon tarafından 

kendisine sağlanan herhangi bir çift eşini kabul etmelidir. 

Her iki oyuncu tarafından onaylanan ya da organizasyon tarafından ayarlanan çiftler, oyunculardan 

birisi müsabakaya katılmaktan vazgeçmesi durumu dışında bir oyuncu tarafından değiştirilmemelidir. 

Çiftler müsabakasına katılan –her iki oyuncu tarafından onaylanan-çiftlerin listesi mümkün olduğu 

kadar çabuk panoya asılacaktır. Eşi olmayan oyuncular (çift eşi isteyen) spor salonunda kayıt 

esnasında bunu organizasyon komitesine bildirmelidir. 

4. ORGANİZASYON 

4.1 19. Uluslararası Fenerbahçe Veteran Masa Tenisi Turnuvası, Fenerbahçe Veteran Masa Tenisçileri 

Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen resmi bir yarışmadır. 

4.2 Müsabakalar 20 Ekim ile 21 Ekim 2018 tarihleri arasında Caferağa Spor Salonunda 

(Kadıköy/ISTANBUL ) gerçekleştirilecektir.  Açılış gününde, müsabaka sabah 09.00’da başlayacaktır. 

5. LİG USULÜ OYUN SİSTEMİ 

5.1 Tekler, çiftler müsabakaların her kategorisi (herkesin herkesle oynadığı) gruplar halinde 

oynanacaktır. Dört (4) kişilik grup tercih edilir (giriş sayısına göre ayarlanır). Birinci ve ikinci gelen 

oyuncular Şampiyonluk Müsabakasında oynayacaktır, üçüncü ve dördüncü gelen oyuncular (veya 

grupta 4 kişiden fazla kişi varsa giriş sayısına göre)  Teselli/Consolation Müsabakasında oynayacaktır. 

Çift müsabakalarında Teselli/Consolation maçları yapılmayacaktır.Karışık müsabakaları eleme usulü 

(knock-out)sistemine göre oynanacaktır.3.-4. Maçı oynanmayacaktır. 

5.2 Uluslararası Ana Müsabaka 

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

5.3 Uluslararası Teselli Müsabakası 

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

5. 4 Derecelendirme sırası aşağıdaki gibi yapılacaktır:- 



5.4.1 Maçı kazanan iki (2) puan alacaktır, maçı oynayıp kaybeden bir (1) ve maçı kaybeden sıfır ( 0)  

puan alacaktır. Mazeret  bildirmeden oyuna çıkmayan oyuncu hükmen (H)  yenilmiş sayılacaktır. 

5.4.2 Derecelendirme sırası öncelikli olarak kazanılan maç puanlarına göre yapılacaktır. 

5.4.3 Eğer bir grupta iki veya daha fazla kişi aynı maç puanı kazanırsa, göreceli durumları sadece 

birbirleri arasındaki maçlara bakarak belirlenecektir.  

5.4.4 Yukarıda belirtilen prosedürle eşitsizlik çözülemedi ise göreceli pozisyonlar hakemin çekeceği 

kura ile belirlenecektir. 

 

6. KURA 

6.1 Eleme Müsabakası için kura Veteran Şampiyonasından yaklaşık 2 Gün önce çekilecektir. 

7.  MAÇ KADROSU 

7.1 Organizasyon, yerel  hakemleri Şampiyonluk Müsabakası ve Teselli Müsabakasının finalleri için 

sağlayacaktır. 

7.2 Grup oyununda, maçı olmayan grup oyuncuları hakem olacaktır. 

7.3  Teselli Müsabakasında, maçı kaybeden oynadığı masada bir sonraki maçın hakemi olacaktır. 

8.  EKİPMAN 

8.1 ITTF onaylı masalar, paravanlar, fileler ve toplar kullanılacaktır. 

8.2 Raketin bir tarafı kırmızı diğer tarafı siyah olmalıdır. 

8.3 Raket lastikleri ITTF onaylı olmalıdır. 

9. OYUN ALANI KOŞULLARI 

9.1 Raket lastiği yapıştırmak için tahsis edilen bir alana erişim sağlanacaktır. Sıvı yapıştırıcılar hiçbir 

şekilde oyun alanında kullanılmayacaktır. 

10.  OYUNCULARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

10.1 Oyuncular müsabakalarda yarışmak için kendi fiziksel ve ruhsal sağlık yeterliliklerinden 

sorumludurlar.  

Herhangi bir sağlık ve kaza sigortası yarışmacıların kendileri tarafından alınmalıdır. 

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

ekipmanlarla oynayabilirler. 

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

etmelidir. 

10.4 Her oyuncu Müsabaka Tablosuna göre belirtilen saatte ve masada yarışmakla yükümlüdür.  



10.5 Oyuncu ne zaman ve nerede oynayacağını öğrenmekle yükümlüdür. Belirtilen saatte masada 

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

10.6  Bütün oyuncular maçtan sonra sonuç kağıdını masayı terk etmeden önce imzalamalıdır. 

10.7 Müsabaka esnasında oyuncular giriş numaralarını bulundurmalıdır- giriş numaraları oyun 

esnasında oyun t-shirtlerini arkasına iliştirilmiş olmalıdır. 

10.8  Organizasyon, maç süresince su içme ile ilgili hiçbir kısıtlama  yapmayacaktır.   Bununla birlikte, 

su içmeye özellikle havlu kullanma sırasında izin verilecektir. 

10.9 Oyun salonunda alkollü içecekler ve sigara ile ilgili hiçbir reklam ürünü giyilmeyecektir. 

10.10  Oyun alanına sadece grup oyuncuları/tekli maç ile ilgili oyuncular ve oyuncu/çift oyuncu için 

bir hakem, (iki dernek içeren maçlarda çift hakem) olmak üzere girebilir.  İlgili grupta/ tekli maçta  

oynamayan diğer tüm oyuncular/seyirciler oyun alanının dışında bulunmalıdır (tribünlerde, paravan 

arkasında). 

 

11. MAÇLAR ARASI DİNLENME 

11.1 Her oyuncu, iki maç arasında beş (5) dakika, veya Masa Hakeminin kararına göre dinlenebilir. 

12.TÖREN/ÖDÜLLER 

12.1 Turnuvanın her kategorisinde final sonrası Şampiyonlara Fenerbahçe  Veteran Masa Tenisçileri 

Spor Külübü Derneği tarafından özel  turnuva kupası , 2.3.4. ve teselli 1.sine  madalya verilecektir. 

__________________________________________________________________________________ 

(düzenleme tarihi:  Ekim, 2018) 

Fenerbahçe Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü Derneği 

 


