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1. AMAÇ
Bu yönetmelik; Veteran Masa Tenisçileri Derneği olarak Şile’de düzenlenen veteran
dernekleri takımlar turnuvasının VMTD nin maddi, manevi menfaatlerini göz önünde
bulundurarak, sporcu ve misafir olarak, tüm katılımcıların, yarışma heyecanını en iyi şekilde
yaşaması, aynı zamanda turnuva boyunca düzenlenecek çeşitli sosyal etkinlikler ile de,
güzel beldemiz Şile’nin turistik ve doğal güzellikleri içerisinde keyifli bir tatil geçirmelerini
sağlamaktır.
Tüm bu düzenlemelerin kişilere bağlı olmaksızın kurumsallaştırılması ve hizmetin yüksek
kalite anlayışı içerisinde, eksiksiz olarak yerine getirilmesinin esas ve usullerini belirlemek
amacı ile hazırlanmıştır.
2. KAPSAM
Bu yönetmelik; Veteran Masa Tenisçileri Derneği’nin Şile’de düzenlemekte olduğu veteran
dernekleri takımlar turnuvası ile ilgili tüm süreci kapsar.
3. TANIM
Bu yönetmelik; Veteran Masa Tenisçileri Derneği’nin Şile’de düzenlemekte olduğu veteran
dernekleri takımlar turnuvası ile ilgili tüm sürecin nasıl ve ne şekilde yürütüleceğini tanımlar.
4. SORUMLULUKLAR
Veteran Masa Tenisçileri Derneği Yönetim Kurulu, Şile’de düzenlemekte olduğu veteran
dernekleri takımlar turnuvası ŞVTY.2017.02 yönetmeliğine bağlı kalınarak ve amacına uygun
biçimde yürütülmesi sorumluluğunu teknik komiteye vermiştir.
5. KISALTMALAR
VMTD
: Veteran Masa Tenisçileri Derneği
ŞVTY.2017.02 : 2017 yılı Şile Veteran Dernekleri Takımlar Turnuva Yönetmeliği
6. Takım oluşturma kuralları;
a) Temel olarak maçlar ITTF kurallarına göre oynanacak ve ITTF veteran masa tenisi
kuralları geçerli olacaktır. Ancak takım turnuvası akış sırası ve eşleşmeler bu
yönetmeliğe göre oynanacaktır.
b) Takımlar 2 (iki) sporcu ve istenirse 1 yedek sporcudan oluşur. Sporcular farklı yaş
gruplarından ise, yaşı genç olanın grubunda oynayacaklardır.
c) Yarışmacılar sadece bir yaş grubunda oynayabilirler. Takımlar isterlerse yedek
sporcularını çiftlerde oynatabilirler.
7. Katılım Koşulları;
a)
Veteran Masa Tenisi Derneği veya Kulübü üyesi 30 yaş ve üzeri tüm sporcular,
b) Henüz Veteran Derneği kurmamış ancak belli bir şehri temsil eden lisanslı sporcular.
Lisansı olmayan sporcular ise: “Sağlıklıyım, turnuva esnasında sağlığımla ilgili
oluşabilecek tüm problemlerden kendim sorumlu olduğumu kabul ediyorum.” yazılı bir
belge imzalamak zorundadırlar.
c) Tüm sporcular istendiğinde Kimlik belgesi göstermek durumundadır.
d) Teknik Komitenin bildirdiği son katılım gününe kadar kayıtlarını yaptırmayan takımlar
turnuvaya alınmayacaklardır.
e) Salonda Katılım kabul edilmeyecektir!
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8. Takım yarışmalarında yapılacak yaş kategorileri
Kadın ve Erkek
30 – 39 yaş
40 – 49 yaş
50 – 59 yaş
60 – 69 yaş
70 +
a. Eğer bir yaş grubunda en az 3 takım bulunmaz ise Organizasyon bu takımları en yakın
alt yaş grubu ile birleştirebilir.
b. Eğer bir Derneğin bir yaş grubuna ait takımda bir sporcu eksik ise diğer dernek veya
illerden bir adet sporcu transfer edebilirler. Ancak yabancı sporcu oynadığı takımın
formasını giyecektir. Bu duruma yabancı sporcu hakkı denecektir.
c. Kadın ve erkek olarak karma takım kurulamaz, kadın ve erkek sporcular kendi
kategorilerinde mücadele edeceklerdir.
d. Katılımın az olduğu varsayılan yaş gruplarında, katılım az ve/veya zaman olursa;
kadınlar open, 30-39 ve 65 üstü erkekler için single maçları düzenlenebilir.
9. Oyun Sistemi
a) Maçlar Corbillon Sistemine göre oynanacaktır.
b) Maç sırası: A-X, B-Y, Çiftler, A-Y, B-X
c) Takımlardan biri 3 maç kazandığında maç biter.
d) Bütün maçlar 5 (beş) set üzerinden oynanacaktır. Dernekler bir yaş grubunda, birden
fazla takımla katılabilirler. Takımlarına A, B, C… isimleri vereceklerdir.
e) Gruplarda her takım birbiri ile oynayacaktır. Aynı Derneğe ait 2 takım aynı grupta ise ilk
maçı beraber oynarlar.
f) Çiftlerde oynayacak sporcuların isimleri ikinci maçtan sonra yazılabilir.
g) Final ile birlikte 3. lük maçı yapılır.
h) Süre yeterli olursa sıralama belirlemek için 5.lik ve 7.lik maçları da yapılabilir.
10. Turnuva Programı:
Cumartesi:10.00 – 19.00 Grup Maçları – Elemeler
Çeyrek ya da Yarı Finaller (Katılıma göre ve teknik kurul kararı ile)
19.30- 23.00 Gala Yemeği
Pazar:

10.00 – 16.00 Finaller ve Ödül Töreni
(5.lik ve 7. lik maçları yapılacaksa, önce bu maçlar oynatılacaktır.)

11. Ödüller:
1. Takım’a 2 kupa ve sporcularına madalya,
2. Takım sporcularına madalya,
3. Takım sporcularına madalya,

