Sevgili Masa Tenisi severler;
Geçen sezon Kuruluşlar ligine alternatif olarak ve Kuruluşlar ligi formatında 7 maçlık sistem ile oynanan
ve en az 3 sporcudan oluşan takımlar ile Serbest Lig düzenledik.
Oldukça mücadeleli ve zevkli geçen bu lige hem katılımın daha fazla olması, hem de mücadelenin denk
takımlar arasında olmasını sağlayarak rekabetin artmasını sağlamak için lig’in formatını bu sezon
değiştiriyoruz.
Lig’in 1.devresinde bütün takımlar karşılaşacaklar, 2.devre de play off sistemi ile lige katılan takımların
sayısı ile orantılı olarak lig ikiye bölünecek üst grupta yer alan takımlar kendi aralarında play of
oynayacaklar, alt grupta yer alan takımlar da kendi aralarında play of oynayacaklar. Her iki grupta play
of’a kendi aralarında oynadıkları puanları taşıyacaklar. Lig bitiminde her iki grupta dereceye giren ilk dört
takıma kupa ve madalya verilecektir.
Tabi ki bunun yanında geçen sezon tespit edilen aksaklık ve eksikliklerin giderilmesi için de kuralların
kesin olarak belirlenmesi ve bu kuralların kesinlikle tavizsiz olarak uygulanması amaçlanmaktadır.
Bu sezon uygulanacak kurallarda;
1- Erteleme hakkı 1. Devrede 1 kez, play off 2.devrede 1 kez olmak üzere toplam sezonda 2 erteleme
hakkı olacaktır.
2- Ertelenen maçlar, kullanılan devrenin bitimine kadar oynanacaktır. Takımlar aralarında anlaşarak
haftanın herhangi bir gününde de erteleme maçlarını oynayabilirler.
3- 1.devrede erteleme hakkını kullanmayan takımlar bu erteleme hakkını 2.devreye Play off’a
taşıyamazlar.
3- Lig’lerde oynayan sporcular ve hakemler için Federasyon lig maçlarına veya göreve denk gelen hafta
da oynadıkları takımların serbest lig maçları otomatik olarak ertelenir. Ancak bu erteleme o takımın
erteleme hakkından düşülmez.
4- Bütün lig maçları gününde ve saatinde oynanacaktır. Takımlar kendi aralarında anlaşarak gelecek
haftaların maçlarını önceden oynayamazlar. Bu konuda kesinlikle teklif yapılmayacaktır.
5- Lig maçlarının başlama saati 19:00 dur. Geç kalan takımlar için en son bekleme saati 19:30 dur. Bu
saate kadar sahaya çıkmayan takımlar hükmen mağlup sayılacaktır.
6- Takımlar maça 2 sporcu ile de çıkabilirler.
7- Takımlar Listelerini Maçların oynanacağı ilk hafta bildirmek zorundadır. Bu listenin haricinde bir
oyuncuyu 1.devre bitene kadar oynatamazlar. Oyuncu ilavelerini 2.devre Play of ilk haftasında
yapabilirler. İlk hafta geçtikten sonra listeye ilave sporcu ekleyemezler.
8- Sezon içerisinde herhangi bir takımda oynayan sporcu aynı sezon içerisinde başka bir takımda
oynayamaz.
9- Lig maçlarının oynandığı gün salonda maç esnasında veya maç haricinde spor ve ahlak kurallarına
uymayan sporcu veya yöneticiler hakkında disiplin cezası uygulanacaktır.
10- Herhangi 5 takımdan birer temsilci seçilecek, bu 5 kişi Serbest Lig Tertip komitesi olarak görev
yapacaklar. Serbest Lig tertip komitesi kuralların uygulanmasından ve sporcular ile takımlara verilecek
disiplin cezalarının uygulanmasından sorumlu olacaklardır.

İki devreli oynanacak olan lig maçları 17 Ekim 2019 Perşembe akşamı saat 19:00 da başlayacak olup, her
hafta Perşembe akşamları oynanacak ve lige katılım ile orantılı olarak Mayıs 2020 tarihinde
tamamlanacaktır.
Katılım ücreti
:
Platin ve Altın üyeler için 125 TL,
Gümüş üyeler için
150 TL,
Bronz üyeler için
175 TL,
Üye olmayanlar için
250 TL dir.
Son başvuru tarihi 14 Ekim 2019 Pazartesi günü dür.

Not: 2019-2020 sezonunda Serbest Ligimizin uygulama ve disiplin konularında görev yapmak üzere bir
Turnuva Organizayon Komitesi oluşturulmuştur. Bu komisyon yukarıda açıklanan kuralların
uygulanmasında ve olası disiplin konularında karar almaya yetkili olacaktır.

Saygılarımızla,
İzvet Yönetim Kurulu

