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1. AMAÇ   
Bu yönetmelik; VMTD üyelerinin içinde bulundukları yaş gruplarında, oyun gücü 
sırlamalarını belirlemek amacı ile düzenlenecek turnuvanın kişilere bağlı kalmaksızın 
kurumsal bir şekilde yürütülmesinin esas ve usullerini belirlemek amacı ile hazırlanmıştır.
 

2. KAPSAM VE UYGULAMA 
Bu yönetmelik; Veteran Masa Tenisçileri Derneği Yaş Grupları Turnuvası ile ilgili tüm süreci 
kapsar.

3. TANIM 
Bu yönetmelik; Veteran Masa Tenisçileri Derneği Yaş Grupları Turnuvasının nasıl ve ne 
şekilde yürütüleceğini tanımlar.

4. SORUMLULUKLAR 
Veteran Masa Tenisçileri Derneği Yönetim Kurulu Yaş Grupları Turnuvasının yönetmeliğe 
bağlı kalınarak ve amacına uygun biçimde yürütülmesi sorumluluğunu Teknik kurula ve 
Salon müdürüne vermiştir. Teknik kurul ve salon müdürü yönetim kuruluna karşı 
sorumludur.

5. KISALTMALAR 
VMTD : Veteran Masa Tenisçileri Derneği
YGT : Yaş Grupları Turnuvası

6. UYGULAMA
a) Turnuvada maçların başlama saatlerine uyulması zorunludur.
b) Yaş Grupları Turnuvası  ................. saat ....... de başlayacaktır.
c) Müsabakalar teknik kurul tarafından ilan edilecek saat ve masa düzeninde oynanır. 

7. Yaş Grupları Turnuva kuralları;
a) Yaş grupları turnuvasına sadece VMTD üyeleri katılabilir.
b) Yaş grupları ITTF, TMTF, VMTD’ nin veteranlar ile ilgili yönetmelik ve tüzüklerindeki yaş 

sınırlamaları göz önünde tutularak kadınlar ve erkekler olarak aşağıdaki gibi oluşturulur.
c) Erkekler; 35-39 / 40-49 / 50-59 / 60-64 / 65-69 / 70-74 / 75-79 / 80-84 / 85+
d) Kadınlar; 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60-64 / 65-69 / 70-74 / 75-79 / 80-84 / 85+
e) Veteran yaş gruplarında 30-39 yaş kategorisi yoktur. VMTD bu yaş grubunu tüzüğü 

gereği hazırlık grubu olarak etkinliklerine katabilir. 
f) Veteranlık yaşı tüm dünyada 40 olup, hesabı yıl üzerinden yapılır, ay ve gün dikkate 

alınmaz.
g) Bir yaş grubunda sporcu sıralamasının yapılabilmesi için o yaş grubunda en az 3 

sporcunun katılması gerekir.
h) Sporcular sadece kendi yaş gruplarında mücadele edebilirler. 
i) Katılımın az olduğu ve grup oluşturulamayan yaş gruplarında teknik kurul bu grupları, 

yine grup oluşturulamamış alt grupla birleştirebilir ve sporcuların alt yaş grubundaki 
sıralamasını yapabilir.

j) Yaş grupları turnuvası ücretsizdir.
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8. Yaş grupları müsabaka kuralları;
a) Yaş gruplarında oyun gücü sıralamasının yapılabilmesi için sistemler aşağıda olduğu 

gibidir.
1- Lig usulü,
2- Round Robin grupları sonrasında elemeli sıralamalı,
3- Çift elemeli sıralamalı,
4- Elemeli sıralamalı.

b) 3, 4 ve 5 sporcunun katıldığı gruplarda lig usulü maçlar yapılır.
c) 6 ve daha fazla sporcunun katıldığı gruplarda, 3 veya 4 lü Round Robin grupları ve 

elemeli sıralama yapılır.
d) Maçlar 5 set üzerinden oynanır ve 3 set kazanan sporcu galip ilan edilir.
e) Maç saatinde hazır olmayan sporcuyu bekleme süresi 20 dakikadır.
f) Hiçbir bildirim yapmadan gelmeyen sporcu hükmen yenik sayılır.
g) Maç sonucunda galip sporcu 2, mağlup sporcu 1 ve hükmen mağlup sporcu 0 puan alır.
h) Müsabakalar her iki sporcunun belirleyecekleri veya her iki sporcunun da kabul edeceği 

bir hakem tarafından yönetilebilir. Bu konuda çıkacak anlaşmazlık durumlarında teknik 
kurulun atayacağı hakem müsabakayı yönetir. 

i) Maçlarda kullanılacak topları sporcuların kendileri temin eder.
j) 1. 2. ve 3. olan sporculara madalya verilir.
k) Maç başlama saatlerinde hassas davranılarak, diğer maç saatlerine sarkmalara izin 

verilmez.

9. Genel kurallar;
a) Turnuvanın bitiş süresi katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir.
b) Tüm müsabakalar ITTF, TMTF ve VMTD yönetmelik kurallarına uygun olarak yapılır.
c) ITFF onayı olmayan ve yasaklanmış malzemeler bu turnuvada kullanılamaz.
d) Bu yönetmelik tüm öneriler değerlendirildikten sonra son halini alacaktır.

10. Sporcu sağlığı kuralları;
a) Ferdi liglerde mücadele edecek tüm sporcular sağlıklı olduklarını taahhüt ederler.
b) Sağlığınız konusundaki tüm sorumluluk sizlere aittir.
c) Değerli katılımcılar, Veteran Masa Tenisçileri Derneği olarak sağlıklı olduğunuzdan emin

olmanız için doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.
11. Teknik destek;

a) Müsabakaların değerlendirilmesi maç sonuçları, galibiyet, mağlubiyet, set ve sayıların 
takibi üyemiz, aynı zamanda yönetim kurulu üyesi Sayın Sabri İskit tarafından yazılmış 
olan bilgisayar programı ile takip edilecektir. 

12. Başvurular;
a) Salon müdürümüze
b) ttvets@gmail.com adresine ....... başlığı altında e-mail yolu ile yapılabilir.
c) Başvuru tarihi  ............. saat ....... de kesin olarak sona erecektir. 

13. Salon Müdürü;
 Tlf: 0532 633 31 90
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