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1. AMAÇ ve KAPSAM    
Bu talimat; katılımcıların yarışma heyecanını en iyi şekilde yaşayabilmeleri için gerekli tüm 
düzenlemelerin kişilere bağlı olmaksızın kurumsallaştırılması, Ege Ferdi Rating Ligi 
Turnuvası ile ilgili hizmetin yüksek kalite anlayışı içerisinde eksiksiz olarak yürütülmesinin 
esas ve usullerini belirlemek amacı ile hazırlanmıştır.  
Bu talimat; İzmir Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü Derneği’nin düzenlediği Ege Ferdi 
Rating Ligi ile ilgili tüm süreci kapsar. 

 
2. TANIM  
Bu talimat; Ege Ferdi Rating Ligi’nin nasıl ve ne şekilde yürütüleceğini tanımlar. 

 
3. SORUMLULUKLAR  
İzmir Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu, derneğin faaliyet 
programında bulunan Ege Ferdi Rating Ligi’nin TT.2014.03 talimatına bağlı kalınarak TMTF 
İl Temsilciliği teknik desteği ile amacına uygun yürütülmesi sorumluluğunu “İzvet Turnuva 
Tertip Komitesi” ve Dernek Müdürü’ne vermiştir. Tertip komitesi ve dernek müdürü yönetim 
kuruluna karşı sorumludur. Tüm uygulamalardan turnuva sorumlu yönetmeni, başhakem ve 
dernek müdürü sorumludur. Bu turnuvaya katılan oyuncular bu talimattaki tüm şartları 
önceden bilerek, kabul ederek ve kendi sorumluluklarındaki şartları turnuva boyunca yerine 
getirmeyi  taahhüt  ederek bu turnuvaya katılırlar. 
 
KISALTMALAR  
İZVET  : İzmir Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü Derneği 
TMTF  : Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 
Lig                      : Ege Ferdi Rating Ligi 
 
4. UYGULAMA 

a) Lig  maçlarının başlama saatlerine uyulması zorunludur. 
b) Lig maçları önceden ilan edilen tarihlerde saat 09:30’da İZVET ARENA’da   

başlayacaktır. 
c) Maç saatinde  hazır olmayan oyuncuyu bekleme süresi maksimum 20 dakikadır. 
d) Oyuncular  tüm etap maçlarını  fikstürde duyurulduğu  günde  tamamlamak  zorundadır. 

Oyuncuların  rakipleri ile anlaşarak  etap maçlarını başka güne erteleme  hakkı yoktur. 
Programda  etap maçları  TMTF Süper -1-2.Lig maçları  ile aynı haftaya getirilmez. 
Ancak  zorunluluktan dolayı  aynı hafta olur ise  etap maçlarına katılamayan lig 
oyuncularına maçlarını  bir ay içersinde oynama hakkı verilir. 

1. Lig oluşturma kuralları; 

a) Ligler  en fazla 8  oyuncudan  oluşur. Liglerin kesin oyuncu sayısı, turnuvaya  katılacak 
toplam oyuncu sayısı belli olduktan sonra kesinleşerek maçlar başlamadan önce 
duyurulur. 

b) Sezonda 2 devre (1. ve 2. devre) halinde yarışmalar yapılır. 
c) Her devrede toplam 2 etap yapılır. 
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d) Her sezon başında ligler tertip komitesince yeni ve eski katılımcı oyuncuların mevcut 
kuvvet derecelerine ve performanslarına göre yeniden oluşturulur. 

e) Bir sonraki sezon için lig sıralamaları oluşturulurken,bir önceki sezonun  lig sıralamaları 
yol göstericidir ancak belirleyici değildir.  

f) Kuvvet sıralaması ITTF, TMTF ve İZVET in verilerinin yanı sıra diğer bilgi kaynakları 
dikkate alınarak tertip komitesi tarafından yapılır. 

g) Kuvvet sıralamasına göre tertip komitesinin belirleyeceği sayıda lig oluşturulur. 
h) Tertip komitesi turnuva başlamadan istediği oyuncuyu liglerde oynatma, istediklerini veto 

ederek turnuvaya almama yetkisine sahiptir. 
i) Tertip Komitesi sezon içinde yeni lig oluşturmak için yeterli sayıda talep olduğunda en alt 

kategoride olmak şartıyla yeni bir lig oluşturabilir. 
 

2. Lig kuralları; 

a) Liglerdeki her oyuncu, her devrede tüm rakipleri ile tek devreli lig usulü oynar.  
b) Her devre sonucunda yapılacak toplam puan hesabına göre liglerdeki oyuncuların 

sıralamaları belirlenir. Toplam puanları aynı olan oyuncuların dereceleri  ,aralarında 

yaptıkları maç sonucuna göre belirlenir .Maçı kazanan oyuncu üst derecede 

değerlendirilir.   

c) Etap maçlarında oyuncuların liglerdeki derecelendirilmesinde uygulanacak puan sistemi  

 

Maç Sonucu Kazanan oyuncu puanı 
Kaybeden oyuncu puanı 

3 – 0 1080 
120 

3 – 1 1060 
140 

3 – 2 1040 
160 

 

Hükmen mağlubiyetlerde ise maça çıkmayan oyuncu sıfır puan alır. Hükmen kazanan 

oyuncuya yine aynı 1080 puan verilir. Her devre (1. ve 2.Etap) sonunda oyuncular 

kazandıkları toplam puana göre derecelendirilir.  

d) Her devrede 3 maça çıkmayıp hükmen  mağlup olan oyuncular, önceki  oynadığı 

maçlarda oynamamış sayılarak aldığı tüm puanlar silinir. 

e) 1. devre sonunda her ligden ilk 2 sıradaki oyuncular bir üst lige çıkar, son 2  sıradaki 

oyuncular  bir alt lige düşer.  Ancak liglerden çekilen oyuncular olduğunda, alt  ligden  2 

oyuncu üst lige çıktıktan sonra çekilen oyuncu  sayısına göre alt liglerden  üst liglere 

doğru oyuncular (düşen oyuncular dahil)  kaydırılır. Böyle durumlarda ligden düşen 

oyuncular ligde kalabilir. 

f) Etap maçlarının sayısı ve tarihleri federasyon, bölge ve dernek turnuva takviminin 

müsaade ettiği zamanlarda yapılacak olup, gerektiğinde turnuva tertip komitesi sezon 
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içinde etap tarihlerinde değişiklik yapabilir. Sezon içerisinde yapılacak etap sayısı sezon 

başında katılan oyunculara duyurulur.   

g) Tertip komitesi gerek gördüğünde sezon içinde sportmenlik dışı manipülasyonları 

önlemek için puan sisteminde değişiklik yapabilir. 

3. Lig müsabaka kuralları; 
a) Maçlar 5 set üzerinden oynanır ve 3 set kazanan taraf galip ilan edilir. 
b) Hiçbir bildirim yapmadan maç saatinde gelmeyen oyuncular hükmen yenik sayılır ve 

sonuç föyüne yazılır. 
c) Fikstür maç sonuç föyleri  lig sorumlusu tarafından doldurulur ve imzalanır, eksik 

doldurulmuş fikstür maç sonuç föyleri  kabul edilmez.  . 
d) Fikstür maç sonuç föyleri  dernek müdürüne veya tertip kurul görevlisine verilmelidir. 
e) Fikstür maç sonuç  föyleri başhakem masasından alınır. 
f) Müsabakalar her iki sporcunun  arasında kendi belirleyecekleri veya her iki oyuncunun 

kabul edeceği bir hakem tarafından yönetilir. Bu konuda çıkacak anlaşmazlık 
durumlarında turnuva yönetmeni veya başhakemin atayacağı hakem müsabakayı 
yönetir.  

g) Maçlarda kullanılacak topları sporcular kendileri temin eder. Ligler yeni beyaz plastik 
toplar ile oynanır. Ancak  oyuncular  karşılıklı anlaştığı taktirde eski sarı veya beyaz  
toplar ile oynayabilir. 

h) Turnuva beyaz toplar ile oynanacağı için oyuncular beyaz forma ve şortla maça 
çıkamazlar. 

i) Sorumlu yönetmen veya başhakem boş masa varsa, ligin maçlarını bu masalara 

verebilecektir. Sporcunun buna itiraz hakkı yoktur. 

4. Erteleme kuralları; 

a) Oyuncular  tüm etap maçlarını  fikstürde duyurulduğu  tarihlerde tamamlamak  
zorundadır. Oyuncuların  rakipleri ile anlaşarak  etap maçlarını başka güne erteleme  
hakkı yoktur. Programda  etap maçları  TMTF Süper, 1. ve 2.Lig maçları  ile aynı haftaya 
getirilmeyecektir. Ancak  zorunluluktan dolayı  aynı hafta olur ise  etap maçlarına 
katılamayan lig oyuncularına maçlarını  bir ay içersinde oynama hakkı verilir. 

b) Dernek dışındaki öngörülmeyen etkinlikler nedeniyle maç günlerini ertelenebilir. Bu gibi 
hallerde oyuncular her türlü iletişim yolu ile önceden bilgilendirilir. 

c) Tertip komitesi ertelemeler ile ilgili değişiklikler yapabilir. 
 
5. Genel kurallar; 

a) Tertip Komitesi liglerin oyuncu sayısına sınırlama koyabilir,  
b) Turnuvanın bitiş süresi oyuncu sayısına göre değişiklik gösterebilir. 
c) Tüm müsabakalar ITTF, TMTF ve İZVET talimatlarına uygun olarak yapılır. 
d) ITTF onayı olmayan ve yasaklanmış malzemeler bu turnuvada kullanılamaz. 
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Lisans ve Sporcu Sağlığı Kuralları; 
a) Müsabakalarda lisans mecburidir. (kulüp veya ferdi lisans) Sporcular lisanslarını sorumlu 

yönetmen veya başhakeme ibraz etmek zorundadır. (Lisanslar Atatürk Stadyumunda 
bulunan İzmir Gençlik Hizmetleri ile Spor İl Müdürlüğü Sicil Lisans bölümünden çıkartılır. 
Gerekli evraklar için İl müdürlüğü web sitesinden bilgi alınabilir) 

b) Liglerde mücadele edecek tüm sporcular sağlıklı olduklarını taahhüt ederler. 
c) Sağlığınız konusundaki tüm sorumluluk katılımcılara aittir. 
d) Değerli katılımcılar, İzmir Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü Derneği olarak sağlıklı 

olduğunuzdan emin olmanız için doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz. 
8. Teknik Destek 

Liglerin dereceleri ve müsabakaların maç sonuçları  www.izvet.com.tr sitesi “Turnuvalar-
Ege Ferdi Rating Ligi “ menüsünden ve İzvet Masa Tenisi Facebook sayfamızdan takip 
edilebilir. 

9. Başvurular 
a) İlan edilen son başvuru tarihine kadar İzvet Dernek Müdürü Sn. Zafer Yıldırım’a yapılır. 
b) Başvuruların son başvuru tarihi önceden duyurulur, bu tarihten sonra kayıt kabul 

edilmez. 
10. Turnuva Katılım Ücretleri 

a) Turnuva katılım ücretleri tertip komitesi tarafından turnuva öncesinde belirlenir ve 
duyurulur. 

b) Turnuvaya katılmak isteyen oyuncular  her devre  başında  toplam 2 etap  turnuva 
katılım bedelini peşin verecektir. 1.Yarı ödenen  katılım ücretleri 2. Devreye 
devredilemez..Katılım ücretini peşin ödemeyen oyuncular etap maçlarına katılamazlar. 

11. Ödüller  
a) İki etaptan oluşan her devre (1. ve 2. devre) sonunda  tüm liglerde her devrede 

topladığı puanlara göre  ilk 3 dereceye giren oyunculara  madalya verilir. 
b) Büyük ödüller sadece Süper ve 1. Ligde, her devre sonunda, ilk 3 dereceyi paylaşan 

sporculara verilir. 
11. Cezai Haller 

a) Müsabakalarda spora yakışmayan ve centilmenlik dışı hareketlere kesinlikle izin 
verilmez. Yapanlar sorumlu yönetmen ve/veya başhakem tarafından önce yazılı ikaz 
edilir., tekrarı halinde o oyuncu Tertip Komitesi’nin kararıyla ligden ihraç edilir. 

b) Bu talimatta belirtilmeyen hallerde ITTF ve TMTF yönetmelik kuralları geçerlidir. 
 

İZVET TURNUVA TERTİP KOMİTESİ 
 
Ahmet Bitirmiş         0 538 603 12 21 
Ali Fuat İnal            0.533 812  28 67 
Temel Gökkaya       0 535 667 31 37 
 
Dernek  Müdürü; 
Zafer Yıldırım :0.535 708 26 654 

http://www.izvet.com.tr/

