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TURNUVA YÖNETMELİĞİ TY.2012.03
YAYIN NO: 01
YAYIN TARİHİ: 16.04.2012

İKİLİ TAKIM LİGİ YÖNETMELİĞİ

Hazırlayan : Teknik Kurul

Onay : Başkan

Değişiklik Kayıtları:

Yayın No     Tarih                    Değişiklik Kapsamı
01 16 / 04 /2012 İlk yayın

21.10.2013 4. İkili Takım Ligi tarihi
17.02.2014 5. İkili Takım Ligi tarihi
17.10.2014 6. İkili Takım Ligi ile ilgili değişiklikler
25.02.2015 7. İkili Takım Ligi ile ilgili değişiklikler, 6b, c, 7f
13.10.2015 8. İkili Takım Ligi ile ilgili değişiklikler, 6b,c,10r,11g,16b,c

İçindekiler Sayfa No.

1.0 Amaç 2
2.0 Kapsam ve uygulama  2
3.0 Tanım 2
4.0 Sorumluluklar 2
5.0 Kısaltmalar 2
6.0 Uygulama 2,3,4
7.0 İlgi 5
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1. AMAÇ   
Bu yönetmelik; Katılımcıların takım ruhunu hissetmeleri, aynı zamanda yarışma heyecanını 
en iyi şekilde yaşayabilmeleri için gerekli tüm düzenlemelerin kişilere bağlı olmaksızın 
kurumsallaştırılması, ikili Takım ligi turnuvası ile ilgili hizmetin yüksek kalite anlayışı 
içerisinde eksiksiz olarak yürütülmesinin esas ve usullerini belirlemek amacı ile 
hazırlanmıştır.
 

2. KAPSAM VE UYGULAMA 
Bu yönetmelik; Veteran Masa Tenisçileri Derneği İkili Takım Ligi ile ilgili tüm süreci kapsar.

3. TANIM 
Bu yönetmelik; Veteran Masa Tenisçileri Derneği İkili Takım Ligi’nin nasıl ve ne şekilde 
yürütüleceğini tanımlar.

4. SORUMLULUKLAR 
Veteran Masa Tenisçileri Derneği Yönetim Kurulu İkili Takım Ligi’nin TY.2012.03 
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
TY.2012.03 : 2012 yılı 3. Turnuva Yönetmeliği 

6. UYGULAMA
a) Turnuvada maçların başlama saatlerine uyulması zorunludur.
b) İkili Takım Ligi 19.10.2015 ,  saat 19:00 da başlayacaktır.
c) Takım oyuncu transferlerinin son bildirilme tarihi 19.10.2015 Pazar gecesidir. 

Teknik kurul tarafından kabul edilecek olan öngörülemeyen zorunlu kayıplar 
dışında sonradan oyuncu değişikliği yapılamaz. İkinci haftadan (01.11.2015 
tarihinden) sonra hiçbir şartta oyuncu değişikliği yapılamaz.

d) Müsabakalar hafta içi ve hafta sonu olmak üzere teknik kurul tarafından ilan edilecek 
gün, saat ve masa düzeninde oynanır. 

7. Lig oluşturma kuralları;
a) Ligler kuvvet sıralamasına göre oluşturulur.
b) Kuvvet sıralaması ITTF, TMTF, VMTD’nin verilerinin yanı sıra diğer bilgi kaynakları 

dikkate alınarak teknik kurul tarafından yapılır.
c) Kuvvet sıralamasına göre teknik kurulun belirleyeceği sayıda lig oluşturulur.
d) Liglerdeki takım sayılarını teknik kurul belirler.
e) Teknik kurul gerek gördüğü hallerde liglerden düşen ve çıkan takım sayıları ile ligleri 

oluşturan takımların sayılarında değişiklik yapabilir. 
f) İkili Takım Ligi’ne ilk defa katılan veya bir önceki lige katılmamış olan takımlar  

puanlarına karşılık gelen yer varsa yerleştirilir, şayet yoksa sıralamaya göre daha alttaki 
liglerde boşluk olan yere yerleştirilirler.
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8. Takım oluşturma kuralları;
a) Takımlar en az 2, en çok 3 sporcudan oluşur.
b) Takımlar sporcuların puanlarına göre sıralanırlar.
c) Takımı oluşturan en iyi 2 sporcunun genel sıralamadaki puanları toplanarak ortalaması 

alınır ve takım puanı belirlenir.
d) Takımlar lig sonuna kadar aynı sporcularla mücadele ederler.
e) Takımlar liglerde isimleri ile temsil edilirler.
f) Takım isim hakkı takım kaptanına aittir.
g) Lig sonunda takım sporcularından en az 1 nin kalması şartı ile takımın ismi ve yeri 

korunur.
h) Bir sonraki takım liginde takımda kalan sporcu / sporcular takımda en fazla 3 sporcu 

olacak şekilde transfer yapabilir.
i) Transfer edilen sporcuların puanına bakılmaz. 
j) Bir takımın sporcularının tamamı ayrılırsa o takım lağv edilir, yerine bir alt ligden takım 

çıkartılır.

9. Lig kuralları;
a) Liglerdeki takımlar kendi ligindeki diğer takımlar ile 1 er maç yapar,  bu maçların 

sonucunda yapılacak puan ve averaj hesabına göre liglerdeki takım sıralamaları 
belirlenir.

b) Lig maçlarının sonucunda ilk 2 sıradaki takımlar bir üst gruba çıkarlar, son 2 sıradaki 
takımlar bir alt gruba düşerler.

c) Liglerdeki ilk 2 ve son 2 sıralamanın dışında kalan takımlar yerlerini korur.
d) En üst grubun ilk 2 sırasında yer alan takımlar ile son grubun son 2 sırasında yer alan 

takımlar yerlerinde kalırlar.

10. Lig müsabaka kuralları;
a) Maçlar plastik toplarla oynanır. Süper grup dışında, her iki takımın da kabul etmesi 

durumunda selüloid top kullanılabilir. Süper grup her şartta plastik topla oynamalıdır.
b) Takım maçları 2 tek, 1 çift, 2 tek olarak yapılır.
c) Takım maçları 5 maç üzerinden oynanır ve 3 maçını kazanan takım galip ilan edilir.
d) Bir takım 3 maçını kazanınca diğer maçlar oynanmaz.
e) Maçlar 5 set üzerinden oynanır ve 3 set kazanan sporcu galip ilan edilir.
f) Maç saatinde hazır olmayan takımı bekleme süresi 20 dakikadır.
g) Hiçbir bildirim yapmadan gelmeyen takımlar hükmen yenik sayılır ve sonuç maç föyüne 

yazılır.
h) Maç sonucunda galip takım 2, mağlup takım 1 ve hükmen mağlup takım 0 puan alır.
i) Maç sonuç föyleri takım kaptanları tarafından doldurulur ve imzalanır, eksik doldurulmuş

sonuç föyleri kabul edilmez.
j) Maç sonucu bildirimleri takımlar tarafından imzalı maç sonuç föyü ile yapılır, sözlü veya 

daha farklı biçimde yapılan sonuç bildirimleri kabul edilmez.
k) Maç föyleri salon müdürüne veya teknik kurul görevlisine verilmelidir.
l) Takım kaptanları takım adını ve oyuncu isimlerini tam olarak maç föyüne yazmalıdır. 
m) Takım isimlerinin yazılı olduğu maç föyleri dernek müdüriyetinden alınır. Matbu olmayan 

maç föyleri kabul edilmez.
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n) 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. 

o) Maçlarda kullanılacak topları takım sporcuları kendileri temin eder.
p) 1. ve 2. olan takımlara kupa verilir.
q) Maç başlama saatlerinde hassas davranılarak, diğer maç saatlerine sarkmalara izin 

verilmez.
r) Ligin planlanan süresi 4 haftadır.

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

gün önce saat 22.00 ye kadar, lig sorumlusuna, salon müdürüne, karşı takıma 
veya teknik kurula bildirmek zorundadır.

c) Bu bildirimi yapmayan takımlar hükmen yenik sayılır.
d) Gün uyumsuzluğu nedeniyle maçlarını yapma olanağı bulamayan takımlara anlaşmaları 

durumunda 1'er puan verilir, hükmen kuralı uygulanmaz.
e) Erteleme maç / maçlarının oynanacağı gün ve saati rakip takımlar belirler, maçını / 

maçlarını erteleyen takım buna uymak ve teknik komiteye bildirmek zorundadır.
f) Bu bildirimi yapmayan takımlar hükmen yenik sayılır.
g) Ertelenen maç o hafta yada en geç takip eden hafta içinde mutlaka oynanmalı ve 

sonucu salon müdürü ve teknik kurula bildirilmelidir. Erteleme maçları lig maçlarının 
olduğu günlerde boş masalardan birinde veya lig maçlarının olmadığı günlerde sadece 
bir masada yapılacaktır. Erteleme maçları için verilecek masa dernek müdürü tarafından
belirlenecektir.

h) Maçlar en fazla 2 hafta ertelenebilir, daha geç oynan maçlar değerlendirmeye alınmaz.
i) Turnuvadaki son hafta maçlarının ertelemesi yoktur ancak erken oynanabilir.
j) Erteleme tarihinde oynanmayan maçların sonuç tayini için takım kaptanlarının ve salon 

müdürünün bilgisine müracaat edilir, son karar teknik kurulun tasarrufundadır.
k) Zorunlu hallerde takımlar kendi aralarında anlaşarak, aynı zamanda salon müdürüne ve 

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

l) Dernek dışındaki öngörülmeyen etkinlikler nedeniyle maç günleri ertelenebilir, bu gibi 
hallerde takımlar her türlü iletişim yolu ile bilgilendirilir.

m) Teknik kurul ertelemeler ile ilgili düzenlemeler yapabilir.

12. Takım kaptanları ile ilgili kurallar;
a) Takımları, takım sporcularının aralarından seçeceği takım kaptanı temsil eder.
b) Takım kaptanları, takımları ile ilgili tüm formaliteleri yürütmekten diğer takımlara ve 

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

13. Genel kurallar;
a) Teknik kurul katılımcı takım sayısına sınırlama koyabilir, bu sınırlama son başvuru 

tarihinin 2 gün öncesinden belirlenir ve yayınlanır.
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b) Turnuvanın bitiş süresi katılımcı takım sayısına göre değişiklik gösterebilir.
c) Tüm müsabakalar ITTF, TMTF ve VMTD yönetmelik kurallarına uygun olarak yapılır.
d) ITFF onayı olmayan ve yasaklanmış malzemeler bu turnuvada kullanılamaz.
e) Bu yönetmelik tüm öneriler değerlendirildikten sonra son halini alacaktır.
f) İkili Takım ligi müsabakaları 20 yaş ile sınırlıdır.

14. Sporcu sağlığı kuralları;
a) İkili Takım Ligi’nde 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.

15. Teknik destek;
a) Müsabakaların değerlendirilmesi, maç sonuçları, galibiyet, mağlubiyet, set ve sayıların 

takibi VMTD Turnuva Yazılımı ile takip edilecektir. 

16. Başvurular;
a) Salon müdürümüze
b) ttvets@gmail.com adresine 2TKL-8 başlığı altında e-mail yolu ile yapılabilir.
c) Başvuru tarihi 18.10.2015  saat 20.00 de kesin olarak sona erecektir. 

17. 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 takım sporcuları turnuvaya giremezler.
d) Turnuvaya katılan takım sporcuları maç saatleri dışında salonu, salon kullanım 

ücretlerini ödeyerek kullanabilirler.

18. Ödül, hediye ve ikramlar;
a) Dereceye giren takımlara, 

1. ye kupa,
2. ye madalya verilir.

b) Dereceye giren takımlara ödülleri sosyal kurulun belirleyeceği bir etkinlik ile verilebilir.
c) Sosyal kurul, turnuva başlangıç gününde takım sporcularına ve misafirlere yönelik 

etkinlikler yapabilir.

19. Cezai haller ;
a) Turnuvaya adını yazdırıp zorunlu nedenler dışında çekilen takımlar bir sonraki İkili 

Takım Ligi’ne yer varsa bir alt ligden,  yer yoksa daha alt liglerden başlatılırlar.
b) Turnuva maçlarında 1 maçtan daha fazla maçını tamamlamayan takımlar, her durumda 

ligden çıkarılır, oynamış olduğu maçlar iptal edilir, bir sonraki turnuvada bir alt ligden 
başlatılır.

c) Bu yönetmelikte belirtilmeyen hallerde ITTF, TMTF ve VMTD yönetmelik kuralları 
geçerlidir.

20. Salon Müdürü;

mailto:ttvets@gmail.com
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