TMTF KURULUŞLAR YARIŞMA YÖNETMELİĞİ
Takımların oluşturulmasında ve sporcularda aranacak şartlar;
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Sporcuların temsil ettikleri kurum ve kuruluşlarda fiilen tam gün olarak çalışması şarttır.
Taşeron firma personeli, Stajyer öğrenci, Müşavir, Avukat vs… part tıme çalışan
personeller takım kadrosunda yer alamaz.
Bölgelerde sezon başlamadan önce İl Tertip Komiteleri tarafından belirlenen tarihe kadar
Kurum ve Kuruluşların resmi antetli kağıtlarına takım sporcu isim listelerini yazarak
bildirmeleri gerekmektedir. Aynı listede takım sorumlusunun iletişim bilgileri de
olacaktır. Aynı durum Türkiye Şampiyonası için verilen listeler içinde geçerlidir.
Bildirilen takım listeleri sezon sonuna kadar değiştirilemez.
Takımlar temsil ettikleri Kurum ve Kuruluşun aynı il sınırları içindeki SGK. veya Bağ
Kur veya Emekli Sandığı işyeri sicil numarasına tabii işyeri kadrolarından oluşur.
Kurum ve Kuruluşlar, sezon başında İl Tertip Komitesince istenilen ve takım listesinde
isimleri bulunan kişilerin o kuruluşta çalıştığına dair son aylık SGK. E – Bildirge Prim
listeleri ile diğer evrakları İl Tertip Komitesi veya Müesseseler Kuruluna ibraz etmek
zorundadırlar.Gerek görüldüğü taktirde geriye dönük son dört aylık SGK . E-Bildirge
Prim listeleri de istenebilir.
İl Tertip Komitesi veya Müesseseler Kurulu Kurum ve Kuruluşların takım kadrolarında
bulunan sporcular hakkında inceleme yapabilir. Yapılan itirazları kesin olarak karara
bağlar.
Yarışmalar sadece Erkek ve Bayan kategorilerinde yapılır. Erkek oyuncu sayısı yetersiz
illerin kendi içinde yaptığı yarışmalarda takımı oluşturan sporcular Erkek ve Bayan
karışık oynayabilir. Ancak bu kuruluşlar, Türkiye Şampiyonasında Erkek takımında
Bayan oynatamaz. Ayrıca Türkiye Şampiyonasında Bayanlar kategorisinde yarışabilmek
için kendi ilinde oluşturulan Bayanlar Liginde Bayan takımı olarak yer alması
gerekmektedir.
Türkiye Şampiyonasında müsabakalar Erkeklerde; 7 maçlık sisteme göre A ile Y; B ile X
; C ile Z; Çiftler, A ile X; C ile Y; B ile Z şeklinde en az 3 oyuncu ile oynanacaktır.
Maçlarda ilk dördü tamamlayan takım galip gelecek, kalan maçlar oynanmayacaktır.
Türkiye Şampiyonasında müsabakalar Bayanlarda; Corbillon sisteme göre, A ile Y; B ile
X ; Çiftler, A ile X; B ile Y olmak üzere 5 maç üzerinden en az 2 oyuncu ile
oynanacaktır. Maçlarda ilk üçü tamamlayan takım galip gelecek, kalan maçlar
oynanmayacaktır.
Sporcular müsabakalara ilgili sezonun vizesi yapılmış takım veya ferdi lisans ile
katılabilir. Taraflar maça başlamadan önce lisanslarını ibraz etmek zorundadır. Lisansını
ibraz etmeyen takımlar ve sporcuları hükmen yenik sayılır.
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Takımlar müsabakaya başladıktan sonra hiçbir sebeple müsabakayı terk edemezler.
Müsabakayı terk eden takımlar hükmen yenik sayılır.
Takımlar müsabaka ile ilgili her türlü itirazlarını müsabaka esnasında maç sona ermeden
müsabaka kağıdına yazarlar ve varsa belgeleri ile il içi yarışmalarda İl Tertip Komitesine,
Türkiye Şampiyonalarında Federasyon tertip komitesine verebilirler.
Müsabaka bittikten sonra yapılacak her türlü itirazlar geçersizdir.
Bölgesel ligler illerden en az 4 takımın katılımıyla kurulabilir. Katılım sayısının fazla
olması durumunda 10’ lu guruplar halinde birden fazla lig kurulabilir.
İllerde oynanan yarışmalar sonucunda oluşturulan klasmanlara göre Federasyon Tertip
Kurulunun belirlediği kontenjan adedi kadar takım illerden Türkiye Şampiyonasına
katılır.
Türkiye Şampiyonalarında, takımlar her türlü giderlerini kendileri karşılayacak olup,
Federasyon tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz.
Organizasyon komitesi tarafından belirlenen katılım bedeli turnuva öncesi bildirilen
Banka Hesap numarasına yatırılacak olup, makbuzu Türkiye Şampiyonasında
verilecektir. Turnuvaya herhangi bir nedenle katılmayan kuruluşun katılım bedeli iade
edilmez.
Her kuruluş Erkek ve Bayan takımında 22 yaşını bitirmiş, 23 yaşından gün almış bir
Misafir Oyuncu oynatabilir.
Sezon içinde kendi bölgesel liginde yer almayan sporcu Türkiye Şampiyonasında
oynayamaz.
Her kuruluş takımı Türkiye Şampiyonasında Erkelerde en az 3 en fazla 5, Bayanlarda en
az 2 en fazla 4 oyuncu ile temsil edilir.
Bölgesel ligde birden fazla ( A-B ) takımla yarışmaya katılan kuruluşlar Türkiye
Şampiyonasında karma takım çıkaramazlar.
Bu talimatta yer almayan hususlarda Masa Tenisi Federasyonu yarışma talimatı
uygulanır.
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