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1. AMAÇ ve KAPSAM
Bu talimatın amacı sanayi, ticari, idari ve diğer kuruluşlarda çalışan kişilerin işleri dışındaki
zamanlarda masa Tenisi sporu yapmalarına imkân sağlamak, Masa Tenisi ’nin gelişmesine
katkıda bulunmak, aynı amaç doğrultusunda çalışan kurum ve kuruluşlarla ile iyi ilişkiler
kurmak, yardımlaşmak, bu kurum ve kuruluşlar arasında dayanışma ve sosyal
bütünleşmeye hizmet edecek organizasyonlar ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Bu talimat; ana referans olarak alınan TMTF Kuruluşlar Yarışma Talimatına uygun olarak
oynanacak olan İzmir Kuruluşlar Ligi ile ilgili tüm süreci kapsar.
2. TANIM
Bu yönetmelik; İzmir Kuruluşlar Ligi’nin nasıl ve ne şekilde yürütüleceğini tanımlar.
3. SORUMLULUKLAR
İzmir Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu İzmir Kuruluşlar Ligi
‘nin TT.2014,01 talimatına bağlı kalınarak ve amacına uygun biçimde TMTF İl temsilciliğinin
teknik desteği ile yürütülmesi sorumluluğunu “ Kuruluşlar ligi Turnuva Tertip Komitesi” ve
Dernek Müdürüne vermiştir. Tertip komitesi ve dernek müdürü yönetim kuruluna karşı
sorumludur. Uygulamadan turnuva sorumlu yönetmeni, başhakem ve dernek müdürü
sorumludur.
Bu turnuvaya katılan takımlar ve oyuncular bu talimattaki tüm şartları önceden bilerek ,
kabul ederek ve kendi sorumluluklarındaki koşulları turnuva boyunca yerine getirmeyi
taahhüt derek bu turnuvaya katılırlar
KISALTMALAR
İZVET
: İzmir Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü Derneği
TT.2014.01
: İzmir Kuruluşlar Ligi Talimatı
4. UYGULAMA

a) Lig maçların başlama saatlerine uyulması zorunludur.
b) Kuruluşlar Liginin maçları har hafta Çarşamba günleri saat 18.45 de İZVET
ARENA’da yapılacaktır .
c) Maç saatinde hazır olmayan takımı bekleme süresi en fazla 20 dakikadır
A.Kuruluş Sporcularda Aranacak Şartlar;
a) Kuruluşlar sezon başında takım listelerini. (listede bildirilen oyuncu sayısında bir sınır
yoktur ve oyuncular bay-bayan da olabilir) tertip komitesine yazılı bildirmek zorundadır.
b) Kuruluşlar maçlara en az bir oyuncusu kurum çalışanı olmak üzere iki oyuncu ile
çıkabilir .Kuruluşlar isterlerse çift maçlarında kadrosunda bulunan tek maçlarında
oynamayan diğer bir oyuncuyu da oynatabilir. Kurumlar sezon başında verecekleri takım
listelerinde ve Türkiye Şampiyonası için verilen başvuru listelerinde sadece bir misafir
antrenör-oyuncu yer alabilir.
Bu misafir oyuncusu en az 20 yaşını tamamlamış ve 21 yaşından gün almış olmalıdır. Eğer
Türkiye Şampiyonasında uygulanacak misafir oyuncu yaş sınırı değişirse, tüm takımlara
isterlerse sadece sezon sonu son iki maçında 21 yaşındaki misafir oyuncuları yerine Türkiye
Şampiyonasına götürebilecekleri yaşa uygun misafir oyuncu oynatabilme hakkı verilecektir.
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c) Kurumlar oynattıkları bir misafir antrenör oyuncuyu sezon boyunca değiştiremezler.
d) Herhangi bir şehirden yarışmaya katılan sporcu veya misafir oyuncu aynı sezon içinde
bir başka şehirdeki kuruluş takımında yer alamaz.
e) Müsabakalarda lisans mecburidir. (kulüp veya ferdi lisans) Sporcular lisanslarını sorumlu
yönetmen veya başhakeme mutlaka ibraz etmek zorundadır. (Lisanslar İzmir Gençlik
Hizmetleri ile Spor İl Müdürlüğü Sicil –Lisans bölümünden çıkartılır.)
f) Kuruluş çalışanı oyuncularının tüm sezon boyunca mutlaka 30 gün tam sigortalı
olmaları yada en az 10 sene çalıştıktan sonra o kurumdan emekli olmaları
zorunludur.Tüm kuruluş oyuncuları tertip komitesince istenildiğinde geriye dönük ebildirgelerini ibraz etmek zorundadır.Eğer bunlar ibraz edilmez ya da bu şarta aykırılıklar
tespit edilirse tertip komitesince bu oyuncuların sezon içinde oynadığı tüm maçlar
hükmen mağlup sayılır.Bu konuda son kararı tertip komitesi verir. Türkiye
Şampiyonasına katılmaya hak kazanan tüm takımlar, TMTF Müesseseler Kuruluna,
gerek görüldüğü zaman Türkiye Şampiyonası öncesi yapılan teknik toplantı dâhil olmak
üzere takım listelerinde bulunan sporcuların geriye dönük son 4 aylık e bildirge
fotokopilerini ibraz etmek zorundadır. Müesseseler Kurulu ihtiyaç halinde daha başka
evraklar isteyebilir.
g) Sezon içinde işten ayrılıp başka bir kuruluşa işe giren sporcu, ayrıldığı takım kadrosunda
yer alamaz. Yeni işe girdiği takım kadrosuna dâhil edilemez. Dolayısıyla o sezona ait
Kuruluşlar arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında oynayamaz.
h) Kendi ilinde yapılan müsabakalarda, sezon başında verilen takım listesinde yer alan
sporcuların herhangi birinin (Misafir Oyuncu dâhil)en az iki maçta mutlak oynaması
şarttır. TMTF Müesseseler Kurulu itiraz sonucu veya gerek gördüğünde durumun ispatı
için Türkiye Şampiyonasına gelecek olan takımlardan ilinde oynadığı 2 maç föyünün
aslını, karşı takım sorumlusu ve il temsilcisi ile veya tertip komitesi başkanı tarafından
imzalanmış olarak ibrazını isteyebilir. Aksi takdirde, sadece sezon başında verilen
listede ismi belirtilmiş olan sporcular ilinde oynamamış kabul edilerek Türkiye
Şampiyonasında oynayamayacaktır.
i) Kendi kurumunda oyuncu olan bir sporcu devre içerisinde başka bir kurumda antrenör
oyuncu olarak, antrenör oyuncu da kurum oyuncusu olarak oynayamaz.
j) Kuruluşlar kendi okullarında okuyan öğrenci ve üyeleriyle müsabakalara katılabilirler. Bu
durum askeri okul, yüksek lisans, lisans, ön lisans programında okuyan öğrencileri,
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikaları, vakıfları ve dernekleri spor
merkezlerini kapsar.
k) Kuruluş takımları liglere (A), (B), (C)… takımı olarak katılabileceklerdir. Ancak
oyuncuların aynı sezon içinde (A), (B), (C).. takımlarından bir diğerine geçmeleri
yasaktır.
B.Lig oluşturma kuralları;
a) Eğer yeterli sayıda katılım olduğunda ve kuvvet derecelerine göre ligler oluşturulacak
olursa Ligler, kuruluşların bir önceki sezon derecelerine ve takımların kuvvet
derecelerine göre tertip komitesi tarafından oluşturulur.
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b) Kuvvet dereceleri ITTF, TMTF, İZVET in verilerinin yanı sıra diğer bilgi kaynakları
dikkate alınarak tertip komitesi tarafından yapılır.
c) Tertip komitesinin belirleyeceği sayıda lig oluşturulur.
d) Liglerdeki takım sayılarını tertip komitesi belirler.
e) Tertip komitesi gerek gördüğü hallerde liglerden düşen ve çıkan takım sayıları ile ligleri
oluşturan takımların sayılarında değişiklik yapabilir.
f) Tertip komitesi turnuva başlamadan istediği takımları liglerde oynatma, istediklerini
turnuvaya almama yetkisine sahiptir.
g) Kuruluşlar Ligi’ne ilk defa katılan ve kuvvet durumu bilinmeyen kuruluşlar en alt ligden
başlarlar.
C .Lig ve Müsabaka Kuralları – Hakem ve Maç kıyafetleri;
a) Ligler çift devreli lig usulü oynanacaktır.
b) Lig maçları 3 tek, 1 çift, 3 tek olmak üzere toplam 7 maç üzerinden organize edilir.
Ancak ilk 4 maçı alan galip sayılır. Diğer maçlar oynatılmaz
c) Takımların liglerdeki derecelendirilmesinde uygulanacak puan sistemi;

d)

e)
f)
g)
h)

Maç Sonucu

Kazanan takım puanı

Kaybeden takım puanı

4–0

1080

120

4–1

1060

140

4–2

1040

160

4–3

1020

180

Hükmen mağlubiyetlerde ise maça çıkmayan takım sıfır puan alacaktır. Hükmen
kazanan takıma 1080 puan verilir.
Sezon sonunda takımlar kazandıkları toplam puana göre derecelendirilecektir.
Sezon sonunda liglerdeki ilk 3 takım bir üst lige çıkar, son üç takım bir alt lige düşer.
Sorumlu yönetmen veya başhakem boş masa varsa, maçların çok geç saatlere kadar
sarkmaması için uygun gördüğü maçı bölebilecektir. Takımların veya sporcunun buna
itiraz hakkı yoktur.
Takımlar seremoniye ve maça tek tip sporcu üst kıyafeti (aynı tişört-forma) ile çıkmak
zorundadır. (eşofman altına ve şorta bakılmaz)
Maçlar 5 set üzerinden oynanır ve 3 set kazanan sporcu galip ilan edilir.
Maç saatinde hazır olmayan takımı bekleme süresi 20 dakikadır.
Hiçbir bildirim yapmadan gelmeyen takımlar hükmen yenik sayılır ve sonuç maç föyüne
yazılır.
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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 sonuç föyleri sorumlu yönetmene veya başhakeme verilmelidir.
l) Takım kaptanları takım adını maç sonuç mutlaka föyüne yazmalıdır.
m) Maç föyleri sorumlu yönetmen veya başhakemden alınır.
n) Müsabakalar her iki takım sporcuları arasından kendi belirleyecekleri veya her iki
takımın kabul edeceği hakemler tarafından yönetilir. Bu konuda çıkacak anlaşmazlık
durumlarında sorumlu yönetmenin ve /veya başhakemin atayacağı hakemler
müsabakayı yönetir.
o) Maçlar takımların kendilerine ait yeni beyaz plastik toplar ile yapılacaktır .Eğer takımlar
karşılıklı anlaştığı taktirde eski tip toplar ile de maçlarını oynayabilir .
p) Maç başlama saatlerinde hassas davranılarak, diğer maç saatlerine sarkmalara izin verilmez.
q) Müsabakalarda meydana gelebilecek teknik konulardaki anlaşmazlıklarda son kararı
sorumlu yönetmen ve/veya başhakem verecektir.
r) Müsabakada oynayacak kuruluş takımı oyuncuları seremoniye mutlaka bir örnek maç formaları
ile çıkacak ve maçlarını aynı forma ile tamamlayacaktır. Bu kural bu sezon tavizsiz olarak
uygulanacaktır. Bu kurala uymayan takımlar maçlara çıkamayacaktır. Bu sebeple takımların
maçlarda en az iki takım formalarının olması tavsiye edilir .Bu sezon tüm müsabakalar yeni
plastik beyaz toplarla oynanacağı için takımların forma ve şortları beyaz renk olamayacaktır.
s) Takımları maç öncesi mutlaka seremoni yapacaklar ve seremoniye maç kağıdına yazacakları
oyuncular ile çıkacaktır.

t)
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

D.Erteleme kuralları;
Her takımın her devre 1 maç tehir hakkı vardır. Her takımın uygulamaya koyduğu tehir
hakkı internet sitesinde puanlama ile beraber yayınlanacaktır.
Erteleme hakkını kullanacak takım bu isteğini en geç maçtan bir gün önce saat
12.00 kadar, sorumlu yönetmene veya dernek müdürüne bildirmek zorundadır.
Bu bildirimi yapmayan takımlar hükmen yenik sayılır.
Liglerin son hafta maçlarının ertelemesi yoktur ancak erken oynanabilir
Takımların tehir maçları en geç 2 hafta içinde oynatılır.
Takımlar turnuva yönetmeni-baş hakemin isteği ve de rakiplerinin oynamak istemesine
rağmen bu 2 haftalık sürede tehir maçlarını oynamaz ise bu maçlarında hükmen
mağlup sayılırlar.
Zorunlu hallerde takımlar kendi aralarında anlaşarak, aynı zamanda turnuva
yönetmenine haber vererek, ancak onun oluru ile maçlarını zamanından önce
oynayabilirler, bu durumda erteleme haklarını kullanmış sayılmazlar.
Müsabaka tarihlerinde federasyonun faaliyet planındaki turnuvalara giden kulüp
oyuncularının oynadığı kuruluşun maçları o hafta otomatik olarak tehir edilir .
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h) Gerekli durumlarda, öngörülmeyen etkinlikler nedeniyle maç günleri ertelenebilir, bu gibi
hallerde takımlar her türlü iletişim yolu ile bilgilendirilir.
i) Tertip komitesi ertelemeler ile ilgili lüzum üzerine yeni düzenlemeler yapabilir.

7.
a)
b)
c)

GENEL KURALLAR
Turnuvanın bitiş süresi katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir.
Tüm müsabakalar ITTF, TMTF İZVET yönetmelik kurallarına uygun olarak yapılır.
ITFF onayı olmayan ve yasaklanmış malzemeler bu turnuvada kullanılamaz.

8. LİSANS VE SPORCU SAĞLIĞI KURALLARI;
a) Müsabakalarda lisans mecburidir. (kulüp veya ferdi lisans) Sporcular lisanslarını sorumlu
yönetmen veya başhakeme ibraz etmek zorundadır. (lisanslar Alsancak Gençlik
Hizmetleri ile Spor İl Müdürlüğünden çıkartılır.)
b) Liglerde mücadele edecek tüm sporcular sağlıklı olduklarını lisanslarını çıkartırken
aldıkları doktor raporlarıyla taahhüt ederler.
c) Sağlığınız konusundaki tüm sorumluluk sizlere aittir.
d) İzmir Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü Derneği tüm katılımcılara sağlıklı
olduklarından emin olmaları için doktorlarına danışmanı tavsiye eder.
9. TEKNİK DESTEK
Müsabakaların maç sonuçları www.izvet.com.tr sitesi “Turnuvalar –Kuruluşlar Ligi
“menüsündeki maç sonuç çizelgelerinden takip edilebilir
10. BAŞVURULAR
a) İzvet Dernek Müdürüne veya İzmir İl Temsilcisi ‘ne
b) Başvuru tarihi ….. ……..saat …….. de kesin olarak sona erecektir.
11. TURNUVA KATILIM ÜCRETLERİ
a) Turnuva katılım ücretleri tertip komitesi tarafından turnuva öncesinde belirlenir ve
duyurulur.
b) Turnuva katılım ücretini ödemeyen kuruluşlar turnuvaya giremezler.
c) Turnuva katılım ücretleri aşağıdaki İZVET dernek hesabına yatırılacaktır.
İzmir Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü Derneği
Yapı Kredi Bankası- Çamdibi Şb. Kodu 456
Hesap no: 88019810
IBAN: TR77 0006 7010 0000 0088 0198 10

ÖDÜLLER ve TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA KATILIM

a) Liglerde takımlar sezon sonunda kazandıkları toplam puana göre
değerlendirilerek
derecelendirilir .Liglerinde dereceye giren kurumlara kupa, sporcularına madalya verilir.
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b) Ligde sezon sonunda dereceye giren kurumlar klasman durumlarına ve de İzmir’e
tanınan kontenjana durumlarına göre TMTF Kuruluşlar Türkiye Şampiyonasına girmeye
hak kazanacaktır
c) Dereceye giren takımlara ödülleri tertip komitesinin belirleyeceği bir etkinlik ile verilebilir.
13.CEZAİ HALLER
Kuruluş temsilcileri takımlarında oynayan sporculardan sorumludur. Maçlarda yapılan
taşkınlıklar ve uygunsuz davranışları önlemek durumundadır. Taşkınlık ve uygunsuz
davranışta bulunan, spor ahlakına, disiplin kurallarına aykırı davranan takım sporcuları,
yöneticileri ve kuruluşlar önce sorumlu yönetmen ve/veya başhakem tarafından önce yazılı
olarak ikaz edilecek, tekrarı hakinde o kişi veya kuruluş ligden ihraç edilebilecektir. Ancak
bu ihraç kararını tertip komitesi verir.
a) Bu talimatta yer almayan hususlarda, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Ana Statüsü,
Müsabaka ve Disiplin Talimatı ile ITTF kuralları uygulanacaktır
14. KURULUŞLAR LİGi TURNUVA TERTİP KOMİTESİ
Özge Güner TMTF İl Temsilcisi ,Turnuva Sorumlu Yönetmeni-Baş Hakem
Fikri Bostabaş Kuruluş Temsilcisi
Cihan Yılmaz İzvet Temsilcisi
Ahmet Bitirmiş Kuruluş Temsilcisi
Turnuva Uygulama Yöneticisi
Zafer Yıldırım: 0.535 708 26 65

