
Veteran Dernekleri Şile takım turnuvası Yönetmeliği

Açıklama

VMTD Yönetim Kurulu bu sene 17.si yapılacak olan Şile Turnuvasında bir değişiklik  bir yenilik 
yapmaya karar vermiştir. 
Bugüne kadar klasik formatta “bireysel ve çiftler” olarak yapılan turnuvamız bu sene “Takım 
maçları” şeklinde yapılacaktır. 
Bu turnuvamıza diğer Derneklerin ve Şehirlerin takımlarını bekliyor ve davet ediyoruz. 
Aşağıda turnuva yönetmeliğimizi sizin görüş ve önerilerinize sunmaktayız.     

TURNUVA YÖNETMELİĞİ

1. Oyun Kuralları

Temel olarak maçlar ITTF kurallarına göre oynanacak ve ITTF veteran masa tenisi kuralları 
geçerli olacaktır. Ancak takım turnuvası akış sırası ve eşleşmeler bu yönetmeliğe göre 
oynanacaktır. 

2. Katılma koşulları

2.1   Veteran Masa Tenisi Derneği veya Kulübü üyesi 30 yaş ve üzeri tüm oyuncular

2.2   Henüz Veteran Derneği kurmamış ancak belli bir şehri temsil eden oyuncular 

2.3   Tüm oyuncular istendiğinde Kimlik belgesi göstermek durumundadır.

3. Takım yarışmalarında yapılacak yaş kategorileri 

3.1   Kadın ve Erkek dallarında:
          30 – 39 yaş
          40 – 49 yaş
          50 – 59 yaş

   60 – 69 yaş
   70 yaş ve üzeri

3.2    Eğer bir yaş grubunda en az 3 takım bulunmaz ise Organizasyon bu takımları en yakın 
alt yaş grubu ile birleştirebilir.



3.3   Eğer bir Derneğin bir yaş grubuna ait takımda bir oyuncu eksik ise diğer dernek veya 
illerden bir adet oyuncu transfer edebilirler. Ancak yabancı oyuncu oynadığı takımın 
formasını giyecektir. Bu duruma yabancı oyuncu hakkı denecektir.   

4. Oyun Sistemi

Bütün maçlar 5 (beş) set üzerinden oynanacaktır. Dernekler bir yaş grubunda birden 
fazla takımla katılabilirler. Takımlarına A,B,C… isimleri vereceklerdir. 

4.1. Takımlar 2 (iki) oyuncu ve istenirse 1 yedek oyuncudan oluşur. Oyuncular farklı 
yaş gruplarından ise, yaşı genç olanın grubunda oynayacaklardır. 

4.2. Gruplarda her takım birbiri ile oynayacaktır. Aynı Derneğe ait 2 takım aynı 
grupta ise ilk maçı beraber oynarlar.  

4.3. Bütün gruplarda maçlar Corbillon Sistemine göre oynanacaktır. 
Maç sırası: A1-B1, A2-B2, Çiftler, A1-B2, A2-B1.

4.4. Yarışmacılar sadece bir yaş grubunda oynayabilirler. Takımlar isterlerse yedek 
oyuncularını çiftlerde oynatabilirler.

4.5 Takimlardan biri 3 mac kazandiginda mac biter.  

5. Turnuva Programı:

Cumartesi: 10.00 – 19.00  Grup Maçları

20.00 -  24.00  Gala Yemeği

Pazar 10.00 – 16.00 Finaller ve Ödül Töreni
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