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0.0

GİRİŞ

0.1

Amaç
Bu talimatın amacı, Kocaeli Kuruluşları Masa Tenisi Derneği’nin ferdi sporcular
arasında düzenleyeceği masa tenisi ferdi ligleri hakkında bilgiler vererek kurallarını
açıklamak, bu kurallar çerçevesinde de liglerin sağlıklı bir şekilde düzenlenmesini
sağlamaktır.

0.1

Kapsam
Kocaeli Kuruluşları Masa Tenisi Derneği’nin ferdi sporcular arasında düzenlemiş
olduğu masa tenisi liglerinin kuralları bu talimat kapsamındadır.

0.3

Tanımlar ve Kısaltmalar
KKMTSD
TMTF
ITTF

Kocaeli Kuruluşları Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu
Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu

1. TALİMAT
1.1.
Karşılaşma Çeşitleri:
a) Kocaeli Kuruluşları Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen
kuruluşlar arası ve ferdi ligler: Ferdi ligler ile ilgili açıklamalar bu talimatın
kapsamındadır. Kuruluşlararası Masa Tenisi Ligi ile ilgili bilgilere TA-LG-0200 no’lu talimatından ulaşabilirsiniz.
b) Ferdi Müsabakalar: Dernek Yönetim Kurulu uygun gördüğü zaman ve yerde
ferdi karşılaşmalar düzenleyebilir. Bu maçlar Tek Erkek, Tek Bayan, Çift Erkek,
Çift Bayan, Karma, Yaş Grupları maçlarından oluşabilir.
c) Özel Yarışmalar: KKMTSD Masa Tenisi Ligi’nde yer alan kuruluşların, Kocaeli
Kuruluşları Masa Tenisi Spor Kulübü Derneğinin düzenlemiş olduğu kuruluşlar
arası müsabakaların haricinde, kuruluşların adı kullanılarak yapılan diğer her
türlü özel masa tenisi turnuvalarına katılabilmeleri için, Kocaeli Kuruluşları
Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği Dernek Yönetim Kurulundan izin almaları
gerekmektedir. Kuruluşların adını kullanarak izinsiz turnuva düzenleyen ve
turnuvaya katılan kuruluş veya sporculara liglerde yer almayan başka bir kuruluş
adına katılsalar dahi dernek Yönetim Kurulunca liglerden uzaklaştırma cezası
verilir.
d) Kuruluşlararası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası: TMTF tarafından
düzenlenen Kuruluşlararası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’na Kocaeli
ilimizi temsilen KKMTSD Masa Tenisi Ligine katılan takımlar aldıkları
derecelere göre ilimize verilen kontenjan çerçevesinde katılabilmektedirler.

KKMSTD Ferdi Ligi
1.2.
a)

KKMTSD Ferdi Ligi’ne katılım ve gruplar:
KKMTSD Ferdi Ligi’ne dernek üyesi olan ya da derneğe üye olmayan 21 yaşını
doldurmuş tüm sporcular katılabilmektedirler.

TALİMAT
KKMTSD Ferdi Ligi Talimatı
Dok.No: TA-LG-02-00
Sayfa: 3/5

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

21 yaşının altında olup ferdi lige katılmak isteyen katılımcılar için yeterli
katılımcı olması durumunda ayrı gruplar oluşturulabilecektir.
KKMTSD Ferdi Ligi, Kocaeli Merkez Grubu ve Gebze Grubu olmak üzere 2
grupta yapılacaktır.
Kocaeli Merkez Grubu ve Gebze Merkez Grubu da katılımcı sayılarına göre
ayrıca gruplara ayrılabilecektir.
Müsabakalara katılan oyuncuların sayısı az veya fazla olduğu takdirde Yönetim
Kurulu yeni gruplar oluşturabilir, kapatabilir ya da grupları birleştirebilir.
Gruplar en az 6, en fazla da 14 kişiden oluşturulacaktır.
Yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren ilk 3 (üç) sporcu bir sonraki ferdi
lig müsabakalarında bir üst gruba çıkacak, son 3 (üç) sporcu bir sonraki ferdi lig
müsabakalarında alt gruba düşecektir.
Yönetim Kurulu ferdi liglerle ilgili bilgileri, küme düşme ve bir üst kümeye
yükselme durumlarını, müsabakalar başlamadan önce yapacağı duyurular ile
katılımcılara bildirecektir.
Ferdi lige katılmak için; Yönetim Kurulu tarafından miktarı belirlenen katılım
ücretlerinin lig başlamadan önce yatırılmış olması şarttır.
Talimat ve/veya dernek tüzüğü hükümlerine aykırı hareketlerde bulunan
oyuncular liglerden yönetim kurulu kararı ile her zaman çıkarılabilirler.
Ceza alan oyuncular bir sonraki ferdi lig müsabakalarında yer alamazlar.
Oyuncular kayıt için dernek internet sitesinde yer alan kayıt formunu
doldurabilirler ya da yönetim kurulu tarafından belirlenmiş grup sorumlusuna
belirtilen şekilde kayıtlarını yaptırabilirler.

1.3.
Müsabakaların oynanma şekli:
a) Müsabakaların belirlenen gün ve yerde yapılması esastır. Yönetim Kurulu
tarafından maç saatleri ve masa numaları ayrıca duyurulacaktır.
b) Müsabakalar 5 set üzerinden 3 kazanılmış set üzerinden oynanacaktır.
c) Her oyuncunun en fazla 1 maç erteleme hakkı olup, ertelenen maçların 1 hafta
içinde oynanması gereklidir. Belirtilmiş süreler içinde oynanmayan maçlarda
erteleme yapan oyuncular hükmen yenik sayılacaklardır.
d) Sporcular maç saatinden en az 20 dakika önce yarışma alanında hazır bulunmak
zorundadırlar.
e) Grup maçlarında puanları eşit olan sporcuların kendi aralarında oynadıkları
maçta galip olan sporcu üste yer alır. 3 sporcunun puanları eşit olursa, öncelikle
maç sonra set en son da sayı averajlarına bakılır.
1.4.
Hakemlik Müessesesi
a) Müsabakalar her iki sporcunun kabul edeceği hakem tarafından yönetilecektir.
b) Hakemlik yapacak 3. bir kişi yok ise ya da rakiplerin karşılıklı olarak
anlaşmasıyla ayrıca bir hakeme gerek olmaksızın oyuncular kendileri maçı
yönetebilirler.
1.5.

Müsabaka Kıyafetleri :
a) Derneğin düzenlediği müsabakalarda sporcuların standart olarak tişört, şort veya
eşofman altı giymeleri gerekmektedir. Formaların, eşofmanların maçın oynandığı
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topla aynı renkte olmamaları şarttır. Ayakkabı olarak spor lastik ayakkabı
kullanılır.
1.6.

Diğer :
a) Bu yönetmelik ferdi lig turnuvası için geçerli olup, üyelerimizden gelebilecek
öneriler değerlendirilecek ve Yönetim Kurulu’nun uygun bulduğu öneriler
liglerde uygulanabilecektir.
b) Yönetim Kurulu kabul edeceği etkinlikler olduğu taktirde turnuva tarihlerinde
erteleme ya da değişiklik yapılacaktır.
c) Ferdi lig müsabaka tarihleri dernek isternet sitesi üzerinden ve/veya mail ile
üyelerimize ve/veya mail almak isteyen tüm masa tenisi severlere duyurulacaktır.
d) Ferdi liglerin sonucunda yapılacak törenle ilk 3 dereceyi alan sporculara ödüller
verilecektir.
e) Her gurubun sorumlusu yönetim kurulu tarafından belirlenecektir.
f) Maç sonunda sporcular maç föyünü imzalayarak grup sorumlusuna teslim
edeceklerdir.
g) I.T.T.F.’nin yasak ettiği malzemeler müsabakalarda kullanılamaz.
h) Diğer konularda Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun (TMTF) yarışmalarda
uygulanacak talimat ve esas hükümleri uygulanır.

2. DOKÜMANTASYON

Ek-#
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Formlar
Başlığı /Konusu
Ferdi Maç Föyü

FormNo
TA-LG-02-F01-01
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