
KURULUŞLAR ARASI MASA TENİSİ TÜRKİYE 
ŞAMPİYONASI YARIŞMA TALİMATI 

 
1-On ikinci kuruluşlar arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası 26-27-28 HAZİRAN 2014 tarihinde 
BURSA/ Mimar Sinan Spor Salonunda yapılacaktır.  
2-Kuruluşlar arası yarışmalarını tamamlayan iller, il temsilcisi vasıtası ile katılan takım adedi dahil 
müsabaka sonuçlarını 30 MAYIS 2014 CUMA günü mesai bitimine kadar Türkiye Masa Tenisi 
Federasyonu Organizasyon Komitesine bildirmesi gerekmektedir.  
3-TMTF tarafından il temsilcilerine gönderilen ve Federasyon web sayfasında kuruluşlar yarışma 
talimatına uygun 10 takımdan fazla 20 takımdan az kuruluşun katıldığı lig organize eden illerden 
ilk 2 takım, 20 takımdan fazla 30 takımdan az kuruluşun katıldığı lig organize eden illerden ilk 3 
takım, 30 takımdan fazla kuruluşun katıldığı lig organize eden illerden ilk 4 takım şampiyonaya 
katılabilecektir. Katılım sayısının az veya fazla olması halinde TMTF illerin kontenjanlarını ayrıca 
belirler ve duyurur. Katılmayan kuruluşların yerine bir alt sıradaki kuruluş takımı yer alabilecektir.  
4- 4 takımdan fazla 10 takımdan az kuruluşun katıldığı lig organize eden diğer illerden ise birinci 
sırayı alan takım, TMTF’nin onaylaması halinde şampiyonaya katılabilecektir.  
5-Türkiye Şampiyonasına il kontenjanlarına göre katılacak takımlardan katılım bedeli 
alınmayacaktır. Katılan takımların 3 sporcu 1 antrenör olmak üzere otobüs giderleri ve 
harcırahları TMTF tarafından karşılanacaktır (Erkeklerde ilk 16 takıma ödeme yapılacaktır. 
Bayanlarda ilk 8 takıma ödeme yapılacaktır.)  
6-Erkek takım müsabakalarında maçlar 4’lü guruplar halinde, guruptan çıkan ilk 2 takımın eleme 
oynaması şeklinde 7 maçlık ( 3 tek, 1 çift, 3 tek ) sisteme göre oynanacaktır. Oyun sırası A ile Y, B 
ile X, C ile Z, ÇİFTLER, A ile X, C İLE Y, B ile Z şeklinde olacaktır. Oyun içinde 4 maçı kazanan takım 
galip gelecek kalan maçlar oynanmayacaktır.  
7-Bayan takım müsabakalarında maçlar 4’lü guruplar halinde gruptan çıkan ilk 2 takımın eleme 
oynaması şeklinde, 5 maçlık ( 2 tek, 1 çift, 2 tek ) sisteme göre oynanacaktır. Oyun içerisinde 3 
maçı kazanan takım galip gelecek, kalan maçlar oynanmayacaktır.  
8-Her kuruluş takımı erkeklerde en az 3 en fazla 5, bayanlarda en az 2 en fazla 3 oyuncu ile temsil 
edilecektir.  
9-A ve B takımı olan kuruluşlar karma takım çıkaramazlar.  
10-Bütün kuruluş takım oyuncuları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alınan 
2013/2014 vizeli sporcu kartı ile yarışmalara katılabilecektir. Müsabaka sırasında her sporcu 
kartını ibraz etmek zorundadır. Misafir oyuncuların 21 yaş (01.01.1993) ve üstünde olması 
gerekmektedir.  
11-Takımlar Federasyonumuzun 2013/2014 sezonu faaliyet kitapçığında belirtilen kıyafet 
yönetmeliğine uygun olarak müsabakalara çıkacaktır.  
12-Türkiye Şampiyonasına katılmayı hak eden kuruluşlar; İllerindeki yarışmaları tamamladıktan 
sonra il temsilcisinin bilgisi dahilinde en geç 30 MAYIS 2014 tarihine kadar kurumunun resmi 
başlıklı kağıdına yazılan katılım dilekçesi, sporcu ve antrenör isim listesi, takım sorumlularının 
iletişim bilgileri ile son 6 aylık pirim ve hizmet belgelerini (EN AZ ALTI AYLIK 01 OCAK 2014 
BAŞLANGIÇ TARİHLİ) ve (İLGİLİ KURUMA AİT ONAYLI MAAŞ BORDROSUNU) aşağıda yazılı e-mail 
adreslerine gönderip teyit alacaktır. TMTF organizasyon komitesi tarafından yapılan kontroller 
neticesinde katılımı uygun görülen takımlar web sitesinden duyurulacaktır.  
13-Yarışma esnasında yapılan her türlü itiraz için son karar Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 
Başkanlığı ve organizasyon komitesidir.  
TMTF Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Organizasyon Sorumluları;  
Tufan Yalçın  
Telefon: 0312 311 18 42, 0536 938 53 26  
Mutlu ÖZDEMİR :0 532 692 23 32 
Fax: 0312 310 51 32  
e-mail: masatenisifed@gmail.com yalcin.tufan@gmail.com-masatenisi58mail.com 


