VETERAN MASA TENİSÇİLERİ DERNEĞİ
ERTUĞRUL YÜCEL 3'LÜ TAKIM TURNUVASI YÖNETMELİĞİ
TY
: TY. 2012.01
Yayın No : 01
Sayfa
: 1/6

TURNUVA YÖNETMELİĞİ

TY.2012.01

YAYIN NO: 01
YAYIN TARİHİ: 09.01.2012

ERTUĞRUL YÜCEL 3'LÜ TAKIM TURNUVASI YÖNETMELİĞİ

Hazırlayan

Onay

: Teknik Kurul

: Başkan

Değişiklik Kayıtları:
Yayın No
01
02
03

Değişiklik Tarihi
09.01.2012
06.01.2015
01.02.2016

İçindekiler
1.0 Amaç
2.0 Kapsam ve uygulama
3.0 Tanım
4.0 Sorumluluklar
5.0 Kısaltmalar
6.0 Uygulama
7.0 İlgi

Değişiklik Kapsamı
İlk yayın
Turnuva tarihi, takım oluşturma kuralları, top. 6, 7f, 12h
Turnuva tarihi, takım oluşturma kuralları, top. 6, 7f, 12h

Sayfa No.
2
2
2
2
2
2,3
4,5

VETERAN MASA TENİSÇİLERİ DERNEĞİ
ERTUĞRUL YÜCEL 3'LÜ TAKIM TURNUVASI YÖNETMELİĞİ
TY
: TY. 2012.01
Yayın No : 01
Sayfa
: 2/6
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) Turnuvada maçların başlama saatlerine uyulması zorunludur.
b) Ertuğrul Yücel 3'lü takım turnuvası 03 / 02 /2016 , saat 18:00 da başlayacaktır.

c) Grup maçları 03-04.02.2016, 07.02.2016 ve 10-11.02.2016 tarihlerinde oynanacaktır.
Bazı takımlar bir günde iki maç yapabilir.
d) Elemeliler 14.02.2016 Pazar, günü başlayacaktır. Elemelilerin 1. tur başlangıç saati
10:30'dur.
7. Takım oluşturma kuralları;
a) Ertuğrul Yücel 3'lü takım turnuvası müsabakalarında takımlar 3 farklı kuvvetteki
sporcudan oluşur.
b) Kuvvet sıralaması öncelikle derneğimizin puanlama sistemi, oyun düzeyi bilinmeyen
oyuncular için ise ITTF, TMTF, VMTD ve diğer veriler 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.
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f) Takımlar 30.01.2016 tarihine kadar kayıtlarını yaptıran oyunculardan oluşturulacaktır. Bu
tarihten sonra yapılan başvurular yedek oyuncu kapsamında değerlendirilecek, turnuva
süresince çeşitli nedenlerle çekilen oyuncuların yerine teknik komite tarafından kuvvet
dengesini bozmayacak şekilde yedek oyuncu oynatılabilecektir.
8. Grup oluşturma kuralları;
a) Round Robin (elemeli için sıralama) grupları 30.01.2016 Cumartesi günü bilgisayar
tarafından yapılacak 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. Kura hem
birincileri hem de ikincileri kapsayacaktır.
d) Ertuğrul Yücel 3'lü takım turnuvasında bye (grup başı) uygulaması yoktur. Ancak teknik
komite oyuncuların güne özel isteklerini göz önüne alarak gruplarda değişiklik yapabilir.
9. Müsabaka kuralları;
a) Maçlar 3 tek, 1 çift, 3 tek sistemi ile 7 Maç üzerinden oynanır.
b) Grup maçlarında 7 maçın tamamı oynanır. Alınan maçlar puan eşitliği durumunda averaj
hesaplamada etkendir.
c) Tüm maçların sonuçları averaj hesabına dahil edilir.
d) Maç sıralaması A-Y, B-X, C-Z, ÇİFT MAÇI, A-X, C-Y, B-Z şeklindedir.
e) Maç sonuç föylerinde takımlar A ve X olarak gösterilir.
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
hükmen 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 kontrolü 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 alır.
o) Maçlar bilgisayar çıktısında takım isimlerinin yazılmış olduğu maç föylerine işlenir. Maç
föyleri dernek müdüriyetinden alınır. Bilgisayar çıktısı dışındaki kağıtlara yazılmış olan
sonuçlar değerlendirmeye alınmaz.
p) Maç sonuç föyleri takım sorumluları tarafından doldurulur ve imzalanır, eksik
doldurulmuş sonuç föyleri kabul edilmez.
q) Maç sonucu bildirimleri takım sorumluları tarafından mutlaka imzalı maç sonuç föyü ile
yapılır, sözlü veya daha farklı biçimde yapılan sonuç bildirimleri kabul edilmez.
r) Maç sonuç föyleri salon müdürüne veya teknik kurul görevlisine verilmelidir.
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s) Müsabakalar her iki takım sporcuları arasında kendi belirleyecekleri veya her iki takımın
kabul edeceği bir hakem tarafından yönetilir. Bu konuda çıkacak anlaşmazlık
durumlarında teknik kurulun atayacağı hakem müsabakayı yönetir.
t) Maçlarda kullanılacak topları sporcuların kendileri temin ederler. Top cinsi tarafların
anlaşması sonucunda kararlaştırılır. Anlaşmazlık durumunda plastik topla oynanacaktır.
u) Yarı final maçlarında, final maçı ile birlikte 3. lük, maçı yapılır.
v) 1. 2. ve 3. takımlara ödül verilecektir.
w) Maç başlama saatlerinde hassas davranılarak, diğer maç saatlerine sarkmalara izin
verilmez.
x) Maçlar Cumartesi ve/veya Pazar günleri teknik kurulun önceden ilan edeceği saat ve
masa programına göre yapılır.
10. Erteleme kuralları;
a) Her takımın 1 maç erteleme hakkı vardır.
b) Erteleme hakkını kullanacak takım bu isteğini en geç maçın yapılacağı günden 1
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 sonumu
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 katı olmaması durumunda son başvuruyu yapan kişi
ya da kişiler turnuvaya katılamazlar.
b) Teknik kurul katılımcı sayısına sınırlama koyabilir. Bu sınırlama son başvuru tarihinin 2
gün öncesinden belirlenir ve yayınlanır.
c) Zorunlu haller dışında sporcu değişimi kabul edilmez. Zorunlu nedenlerle bir oyuncusu
çıkan takıma yedek oyunculardan kuvvet dengesini bozmayacak şekilde başvuru
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

sırasına göre bir oyuncu tayin edilir. İsterlerse oyuncusu çıkan takım takım 2 oyuncuyla
turnuvaya devam edebilir.
Takımlar kendileri için bir isim seçeceklerdir. Fikstürler bu simlerle hazırlanacaktır. İsim
seçmeyen takımlar için oyuncu isimlerinin ilk 4 harflerinden oluşan bir isim yazılacaktır.
Maç tabloları takım isimleri ile takip edilecektir.
Turnuvanın bitiş süresi katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir.
ITFF onayı olmayan ve yasaklanmış malzemeler bu turnuvada kullanılamaz.
İki oyuncunun da kabul etmesi durumunda istenen top kullanılabilir. Anlaşmazlık
durumunda plastik top kullanılacaktır.
Bu yönetmelik tüm öneriler değerlendirildikten sonra son halini alacaktır.
EY 3 lü takım turnuvasında yaş 20 yaş ile sınırlıdır.

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
olmanız için doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.
14. Teknik destek;
a) Müsabakaların değerlendirilmesi, maç sonuçları, galibiyet, mağlubiyet, set ve sayıların
takibi VMTD Turnuva Yazılımı ile takip edilecektir.
15. Başvurular;
a) Salon müdürümüze
b) ttvets@gmail.com adresine EY 2016 başlığı altında e-mail yolu ile yapılabilir.
c) Başvuru tarihi 30.01.2016 saat 22: 00 de kesin olarak sona erecektir.
16. Turnuva katılım ücretleri;
a) Turnuva katılım ücretleri yönetim kurulu tarafından turnuva öncesinde belirlenir.
b) Yönetim kurulu VMTD üyesi olan ve olmayan sporcular için ayrı ücret belirleyebilir.
c) Turnuva katılım ücretini ödemeyen sporcular turnuvaya giremezler.
d) Turnuvaya katılan sporcular maç saatleri dışında salonu salon kullanım ücretlerini
ödeyerek kullanabilirler.
17. Ödül, hediye ve ikramlar;
a) Dereceye giren takım sporcularına,
1. Kupa,
2. Kupa,
3. Kupa verilir.
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 verilir.
b) Dereceye giren takımlara ödülleri sosyal kurulun belirleyeceği bir etkinlik ile verilebilir.
c) Sosyal kurul, turnuva başlangıç gününde sporculara ve misafirlere yönelik etkinlikler
yapabilir.
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18. Cezai haller ;
a) Bu yönetmelikte belirtilmeyen durumlarda TMTF ve ITTF kuralları geçerlidir.
19. Salon Müdürü;
 Tlf: 0216 315 20 20

