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1. AMAÇ     
Bu yönetmelik; Veteran Masa Tenisçileri Derneği olarak değerli büyüklerimizden rahmetli 
Ertuğrul Yücel adına düzenlemiş olduğumuz 3'lü takım turnuvasının adına yakışır biçimde 
düzenli, katılımcıların keyif aldığı ve seyircilerin zevkle izleyecekleri, etkinlikleri ile 
misafirlere hoşça vakit geçirebilecekleri bir turnuva ortamı sağlamak amacı ile 
hazırlanmıştır.  

2. KAPSAM VE UYGULAMA   
Bu yönetmelik; Veteran Masa Tenisçileri Derneği Ertuğrul Yücel 3'lü Takım Turnuvası ile 
ilgili tüm süreci kapsar.

3. TANIM   
Bu yönetmelik; Veteran Masa Tenisçileri Derneği Ertuğrul Yücel 3'lü Takım Turnuvasının 
nasıl ve ne şekilde yürütüleceğini tanımlar.

4. SORUMLULUKLAR   
Veteran Masa Tenisçileri Derneği Yönetim Kurulu Ertuğrul Yücel 3'lü Takım Turnuvasının 
TY.2012.01 yönetmeliğine bağlı kalınarak ve amacına uygun biçimde yürütülmesi 
sorumluluğunu teknik kurula ve salon müdürüne vermiştir. Teknik kurul ve salon müdürü 
yönetim kuruluna karşı sorumludur.

5. KISALTMALAR   
VMTD : Veteran Masa Tenisçileri Derneği  
EYT : Ertuğrul Yücel 3'lü takım turnuvası
TY.2012.01 : 2012 yılı 1. Turnuva Yönetmeliği 

6. UYGULAMA  
a) Ertuğrul Yücel 3'lü takım turnuvası 05.02.2012 saat 13:00'de başlayacaktır.  
b) Grup maçları 05.02.2012 Pazar, 11.02.2012 Cumartesi ve 12.02.2012 Pazar günleri 

oynanacaktır. Bazı takımlar bir günde iki maç yapabilir.
c) Cumartesi veya Pazar günlerinden birinde gelme olanağı olamayan oyuncuların kayıt 

sırasında durumlarını bildirmeleri gerekir, olabildiğince gün ayarlaması yapılacaktır.
d) Elemeliler 19.02.2012, yarı final ve finaller 26.02.2012 Pazar günleri yapılacaktır.

7. Takım oluşturma kuralları;  
a) Ertuğrul Yücel 3'lü takım turnuvası müsabakalarında takımlar 3 farklı kuvvetteki 

sporcudan oluşur.
b) Kuvvet sıralaması dernek içi reytingler ve ferdi lig sonuçları dikkate alınarak yapılır.
c) Teknik komite ferdi ligdeki durumu gerçek oyun seviyesinden farklı bulunan oyuncuların 

sıralamadaki yerlerini değiştirebilir.
d) Ertuğrul Yücel Turnuvasına ilk defa katılan ve oyun gücünü bilmediğimiz sporcular 

hakkında kayıtları esnasında detaylı bilgi alınacak ve araştırma yapılacak, sıralamada 
hata yapma olasılığı en aza indirgenecektir.

e) Kuvvet sıralaması yılan usulüne göre yapılarak isimleri yan yana gelen sporcular
3'erli olarak takımlarını oluşturacaklardır.

f) Yedek oyuncu olmayacaktır.
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8. Grup oluşturma kuralları;  
a) Round Robin (elemeli için sıralama) grupları 01.02.2012 Çarşamba günü yapılacak olan 

herkese açık olarak kura ile belirlenecektir.
b) Gruplardaki maçlar neticesinde 1. ve 2. olan takımlar şampiyonluk ve üst sıralar için, 

3. ve 4. olan takımlar teselli birinciliği için eleme gruplarında mücadele edeceklerdir.
c) Grup maçlarından sonra takımlar eleme tablolarına kura ile yerleştirilecektir.
d) Ertuğrul Yücel 3'lü takım turnuvasında bye (grup başı) uygulaması yoktur.

9. Müsabaka kuralları;  
a) Maçlar 3 tek, 1 çift, 3 tek sistemi ile 7 Maç üzerinden oynanır.
b) Eleme grup maçlarında 7 maçın tamamı oynanacaktır.
c) Tüm maçların sonuçları averaj hesabına dahil edilecektir.
d) Maç sıralaması A-Y, B-X, C-Z, ÇİFT MAÇI, A-X, C-Y, B-Z seklindedir.
e) Maç sonuç föylerinde takımlar A ve X olarak gösterilecektir.
f) A veya X seçimini takım sorumluları aralarında yapacakları kura çekimi ile belirlerler.
g) A-B-C ve X-Y-Z dizilim sıralaması serbesttir, sporcular istedikleri şekilde sıralanabilirler.

(1. sporcunun 1. yazılma gibi bir zorunluluğu yoktur, vb.)
h) Maçlar zorunlu haller dışında maç sonuç föyündeki sırlamaya göre oynanır.
i) Maç saatinde hazır olmayan takımı veya sporcuyu bekleme süresi 20 dakikadır.
j) Bir oyuncusu gelmeyen takım 2 oyuncu ile maçlarını tamamlayabilir. Gelmeyen oyuncu 

11-0 lık setlerle 3-0 yenik sayılır ve sonuç maç föyüne yazılır. Geç gelen oyuncu toplam 
maç süresini aşmamak koşuluyla maçlarını yapabilir.

k) Çift maçlarında takımdaki oyunculardan herhangi iki kişi oynayabilir.
l) Elemeli fikstürde maçlar föydeki sırası ile oynanır, 4. maçını kazanan takım galip ilan 

edilir,  maçların tamamı oynanmaz.
m) Hakemin kontrolu altında olan set ve sayı tabelalarıyla birlikte maç sahasına maçların 

durumunu gösteren maç tabelaları asılacak, her maçtan sonra yenilenecektir.
n) Maç sonucunda galip takım 2, mağlup takım 1 ve hükmen mağlup takım 0 puan 

alacaktır.
o) Maç sonuç föyleri takım sorumluları tarafından doldurulacak ve imzalanacak, eksik 

doldurulmuş sonuç föyleri kabul edilmeyecektir.
p) Maç sonucu bildirimleri takım sorumluları tarafından mutlaka imzalı maç sonuç föyü ile 

yapılacak, sözlü veya daha farklı biçimde yapılan sonuç bildirimleri kabul edilmeyecektir.
q) Maç sonuç föyleri salon müdürüne veya teknik kurul görevlisine verilecektir.
r) Müsabakalar her iki takım sporcuları arasında kendi belirleyecekleri veya her iki takımın 

kabul edeceği bir hakem tarafından yönetilecektir. Bu konuda çıkacak anlaşmazlık 
durumlarında teknik kurulun atayacağı hakem müsabakayı yönetecektir. 

s) Maçlarda kullanılacak topları sporcuların kendileri temin edeceklerdir.
t) Yarı final maçlarında, final maçı ile birlikte 3. lük, maçı yapılacaktır.
u)  1. 2. ve 3. takımlara ödül verilecektir.
v) Maç başlama saatlerinde hassas davranılacak, diğer maç saatlerine sarkmalara izin 

verilmeyecektir.
w) Maçlar Cumartesi ve Pazar günleri teknik kurulun önceden ilan edeceği saat ve masa 

programına göre yapılacaktır.
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10. Erteleme kuralları;  
a) Her takımın 1 maç erteleme hakkı vardır.
b) Erteleme hakkını kullanacak takım bu isteğini en geç maçın yapılacağı günden 2   

gün önce saat 17:00 ye kadar rakip takım sorumlusuyla birlikte salon müdürüne 
veya teknik kurula bildirmek zorundadır.

c) Bu bildirimi yapmayan takım / takımlar hükmen yenik sayılır.
d) Erteleme maçının oynanacağı gün ve saati rakip takım belirler, maçı erteleyen takım 

buna uymak ve teknik komiteye bildirmek zorundadır.
e) Bu bildirimi yapmayan takımlar hükmen yenik sayılır.
f) Ertelenen maç / maçlar bir sonraki haftadaki maç gününe kadar oynanmalı ve sonucu 

salon müdürü ve teknik kurula bildirilmelidir.
g) Erteleme tarihinde oynanmayan maçların sonuç tayini teknik kurulun tasarrufundadır.
h) Zorunlu hallerde takımlar kendi aralarında anlaşarak, aynı zamanda salon müdürüne ve 

teknik kurula haber vererek maçlarını zamanından önce oynayabilirler, erteleme 
haklarını kullanmış sayılmazlar.

i) Takımların elemeli fikstürlerde maçlarını erteleme hakları yoktur.
j) Elemeli fikstürlerde maçlarına çıkmayan takımlar hükmen yenik sayılır.
k) Dernek dışındaki öngörülmeyen etkinlikler nedeniyle maç günleri ertelenebilir.
l) Bu gibi hallerde takımlar internet ve sms yolu ile bilgilendirilir.

11. Takım sorumluları ile ilgili kurallar;  
a) Takımları, takım sporcularının aralarından seçeceği takım sorumlusu temsil edecektir.
b) Takım sorumluları, takımları ile ilgili tüm formaliteleri yürütmekten diğer takımlara ve 

teknik kurula karsı sorumludur.
c) Takım sorumluları maç sonuçlarını gösteren maç tabelalarının asılmasıyla 

yükümlüdürler.

12. Genel kurallar;  
a) Katılımcı sporcu sayısının 3'ün katI olmaması durumunda son başvuruyu yapan kişi 

yada kişiler turnuvaya katılamayacaklardır.
b) Teknik kurul katılımcı sayısına sınırlama koyabilir. Bu sınırlama son başvuru tarihinin 2 

gün öncesinden belirlenmiş ve yayınlanmış olacaktır.
c) Sporcu değişimi kabul edilmeyecektir. Bir oyuncusu çıkan takım 2 oyuncuyla devam 

edebilir.
d) Takımlar kendileri için bir isim seçeceklerdir.
e) Maç tabloları takım isimleri ile takip edilecektir.
f) Turnuvanın süresi katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir.
g) ITFF onayı olmayan ve yasaklanmış malzemeler bu turnuvada kullanılamaz.
h) Bu  yönetmelik tüm öneriler değerlendirildikten sonra son halini alacaktır.

13. Sporcu sağlığı kuralları;  
a) Turnuvada mücadele edecek tüm sporcular sağlıklı olduklarını taahhüt ederler.
b) Sağlığınız konusundaki tüm sorumluluk sizlere aittir.
c) Değerli katılımcılar, Veteran Masa Tenisçileri Derneği olarak sağlıklı olduğunuzdan emin 

olmanızı tavsiye ederiz.
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14. Teknik destek;  
a) Müsabakaların değerlendirilmesi maç sonuçları, galibiyet, mağlubiyet, set ve sayıların 

takibi üyemiz ve Y.K. üyesi Sabri İskit tarafından yazılmış olan bilgisayar programı ile 
takip edilecektir. Elemeli aktarım kuraları bu program tarafından çekilir.

15. Başvurular;  
a) Salon müdürümüz Mustafa Baydemir’e,
b) ttvets@gmail.com   adresine EY 2012 başlığı altında e-mail yolu ile yapılabilir.
c) Başvuru tarihi  30.01.2012 saat 22:00 de kesin olarak sona erecektir.   

16. Turnuva katılım ücretleri;  
a) VMTD üyesi sporcular için 30 TL., 
b) VMTD üyesi olmayan sporcular için 40 TL. dir.
c) Turnuva katılım ücretini   01.02.2012 Çarşamba günü saat 17:00'ye kadar   ödemeyen   

sporcular turnuvaya giremeyeceklerdir.
d) Maçlar bilgisayar çıktısında takım isimlerinin yazılmış olduğu maç föylerine işlenecektir. 

Değişik maç föyleri kabul edilmeyecektir. Maç föyleri maç sırası gelen takım(lar) 
tarafından dernek müdüriyetinden alınacaktır.

e) Turnuvaya katılan sporcular maç saatleri dışında salonu salon kullanım ücretlerini 
ödeyerek kullanabilirler.

17. Ödül, hediye ve ikramlar;  
a) Dereceye giren takım sporcularına, 

1.ye kupa ve 100 TL. lik spor hediye çeki, 
2.ye kupa ve   75 TL. lik spor hediye çeki,
3.ye kupa ve   50 TL. lik spor hediye çeki verilecektir.
Kupalar 3 farklı büyüklükte olup 1. ye büyük, 2. ye orta 3.ye küçük kupa verilir.
Teselli grubu 1.si olan takım sporcularına bronz madalya verilecektir.

b) Turnuva sonunda yapılacak etkinlik eşliğinde dereceye giren takımlara ödülleri 
verilecektir.

c) Turnuva başlangıç gününde sporculara ve misafirlere yönelik özel ikramlar yapılabilir.

18. Cezai haller ;  
a) Zorunlu nedenler dışında turnuvadan çekilen sporcular bir sonraki Ertuğrul Yücel   

turnuvasına kabul edilmeyecektir.
b) Bu yönetmelikte belirtilmeyen durumlarda TMTF ve ITTF kuralları geçerlidir.

19. Teknik kurul ;  
• Sabri Metin İskit      Tlf: 0533 212 33 44
• Oktay Deniz Kurt    Tlf:  0533 250 74 97
• Sezayi Özel Tlf: 0542 681 30 70

20. Salon Müdürü;  
• Mustafa Baydemir Tlf: 0532 633 31 90
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