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TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 

 

SAYI   : TMTF/       ... / ... / 2019 
KONU : Faaliyet Kitabı 

 
 

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE 
    ................ 

 

 Federasyonumuzun hazırlamış olduğu 2019-2020 Danyal Çiper Sezonu 
kitapçığı ekte gönderilmiştir. 

Faaliyet programında yer alan yarışmalar, kitapçıkta yer alan Federasyon 
Talimat ve Esaslarına uygun olarak, yarışma programında belirlenen tarih ve yerler-
de yapılacaktır. 

 Faaliyet kitapçığının ilinizde bulunan spor kulüplerine ulaştırılmasının sağ-
lanmasını rica eder, yeni sezonda yarışmalara katılacak yönetici, antrenör, hakem ve 
sporculara başarılar dilerim. 

 

Fatih KARACA 
Federasyon Başkanı 
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YARIŞMALARDA UYGULANACAK 

TALİMAT VE ESAS HÜKÜMLER 

1. GİRİŞ 

1.1. Masa Tenisi Federasyonu tarafından 2019-2020 Danyal Çiper Sezonu içerisinde düzenlenecek 
olan; Bölge Yarışmaları, Türkiye Şampiyonaları, Türkiye Ligleri, Türkiye Kupası, Bölgesel Ligler 
ve En İyi’ler yarışmalarına ekte belirtilen gruplarda yer alan illerin kulüp takımları ve sporcuları 
yer aldıkları bölgede yarışmaya katılabilirler. 

1.2 Yarışmalara katılacaklar yarışmaya katılım yazılarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne tasdik 
ettirerek yarışmadan 7 gün önce Federasyona bildirmesi gerekmektedir. 

1.3. Sporcular yarışmalara 2019-2020 sezonu vizesi yapılmış lisansları ile katılabilirler. 

1.4. Bölge Yarışmalarında, Federasyonca belirlenen kontenjana giren kulüp takımları ve sporcular 
Türkiye Şampiyonasına katılacaktır. 

 1.5. Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazanan takımlar, yarışmalara katılamayacağını Fede-
rasyona yazılı olarak bildirirse, bulundukları bölgeden sıradaki takım Türkiye Şampiyonasına 
katılma hakkını kazanır. 

 

2. MİNİKLER 

2.1. Türkiye Minikler Ferdi Şampiyonasına 1 Ocak 2009 ve sonrası doğumlu lisanslı sporcular 
katılabilir. 

2.2.  Ferdi Şampiyonada tek erkek, tek bayan maçları oynanacaktır.  
2.3.  Yarışmalar iki ayrı yaş kategorisinde yapılacaktır. 1. kategori 2009-2010, ve 2. kategori ise  
  2011 ve sonrası doğumlulardan oluşacaktır. 
2.4.  Tekler yarışmaları 5 set üzerinden oynanacaktır.  

2.5. Yarışmalara Federasyonca verilen kontenjan kadar sporcu katılabilir. (Madde 13) 

 

3. KÜÇÜKLER 

3.1. Küçükler Bölge Takım Yarışmaları ile Türkiye Küçükler Takım ve Ferdi Şampiyonasına 1 
Ocak 2007 ve sonrası doğumlu sporcular katılabilir.  

3.2. Yarışmalarda erkek ve bayan takım maçları 5 maçlık sistem (Corbilon Kupa Sistemi, 4 tek ve 
1 çift) ile oynanacaktır. 

3.3. Ferdi Şampiyonada tek erkek, tek bayan, çift erkek ve çift bayan maçları oynanacaktır. 

3.4. Tekler ve çiftler yarışmaları 5 set üzerinden oynanacaktır. 

3.5. Küçükler Bölge Takım Yarışmaları sonucunda, Türkiye Küçükler Takım ve Ferdi Şampi-
yonasına 24 takım katılacak olup,  

 Akdeniz Bölgesinden 3 erkek ve 3 bayan takım, 
 Doğu Anadolu Bölgesinden 3 erkek ve 3 bayan takım, 
 Ege Bölgesinden 3 erkek ve 3 bayan takım, 
 İç Anadolu Bölgesinden 3 erkek ve 4 bayan takım,, 
 Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 3 erkek ve 3 bayan takım, 
 Karadeniz Bölgesinden 5 erkek ve 4 bayan takım, 
 Marmara Bölgesinden 3 erkek ve 3 bayan takım, 

 katılacaktır.  

 Türkiye Küçükler Takım ve Ferdi Şampiyonası KKTC’den 1 erkek ve 1 bayan takımın 
katılımı ile toplam 24 erkek ve 24 bayan takım ile yapılacaktır. 
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4. YILDIZLAR 

4.1. Yıldızlar Bölge Takım Yarışmaları ile Türkiye Yıldızlar Takım ve Ferdi Şampiyonasına 1 
Ocak 2005 ve sonrası doğumlu sporcular katılabilir. 

4.2. Yarışmalarda erkek ve bayan takım maçları 5 maçlık sistem (Corbilon Kupa sistemi, 4 tek ve 
1 çift) ile oynanacaktır. 

4.3. Ferdi Şampiyonada tek erkek, tek bayan, çift erkek ve çift bayan maçları oynanacaktır. 

4.4. Tekler ve çiftler yarışmaları 5 set üzerinden oynanacaktır. 

4.5. Yıldızlar Bölge Takım Yarışmaları sonucunda, Türkiye Yıldızlar Takım ve Ferdi Şampiyo-
nasına; 

 Akdeniz Bölgesinden 3 erkek ve 3 bayan takım, 
 Doğu Anadolu Bölgesinden 3 erkek ve 3 bayan takım, 
 Ege Bölgesinden 3 erkek ve 3 bayan takım, 
 İç Anadolu Bölgesinden 3 erkek ve 3 bayan takım,, 
 Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 3 erkek ve 3 bayan takım, 
 Karadeniz Bölgesinden 3 erkek ve 3 bayan takım, 
 Marmara Bölgesinden 5 erkek ve 5 bayan takım,, 

 katılacaktır.  

 Türkiye Yıldızlar Takım ve Ferdi Şampiyonası KKTC’den 1 erkek ve 1 bayan takımın 
katılımı ile toplam 24 erkek ve 24 bayan takım ile yapılacaktır. 

 

5. GENÇLER 

5.1. Gençler Bölge Takım Yarışmaları ile Türkiye Gençler Takım ve Ferdi Şampiyonasına 1 Ocak 
2002 ve sonrası doğumlu lisanslı sporcular katılabilir.  

5.2. Yarışmalarda erkek ve bayan takım maçları 5 maçlık sistem (Yeni Swaythling Kupa Sistemi, 5 
tek) ile oynanacaktır. 

5.3. Ferdi Şampiyonada tek erkek, tek bayan, çift erkek ve çift bayan maçları oynanacaktır. 

5.4. Tekler ve çiftler yarışmaları 5 set üzerinden oynanacaktır. 

5.5. Gençler Bölge Takım Yarışmaları sonucunda, Türkiye Gençler Takım ve Ferdi Şampiyo-
nasına; 

 Akdeniz Bölgesinden 3 erkek ve 3 bayan takım, 
 Doğu Anadolu Bölgesinden 3 erkek ve 3 bayan takım, 
 Ege Bölgesinden 3 erkek ve 3 bayan takım, 
 İç Anadolu Bölgesinden 4 erkek ve 4 bayan takım,, 
 Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 3 erkek ve 3 bayan takım, 
 Karadeniz Bölgesinden 3 erkek ve 3 bayan takım, 
 Marmara Bölgesinden 4 erkek ve 4 bayan takım, 
 katılacaktır. 

 Türkiye Gençler Takım ve Ferdi Şampiyonası KKTC’den 1 erkek ve 1 bayan takımın 
katılımı ile toplam 24 erkek ve 24 bayan takım ile yapılacaktır. 

 

6. TÜRKİYE LİGLERİ 
6.1.  Süper Lig, 2019-2020 Danyal Çiper Sezonunda erkek ve bayan 16’şar kulüp takımından 

oluşacak ve yarışmalar 7 maçlık sistem (6 tek 1 çift) ile toplam 6 etapta, Cumartesi ve Pazar 
günleri oynanacaktır. 

6.1.1. Süper Lig’in ilk yarısı tek devreli lig usulü ile toplam 4 etapta oynanacaktır. 
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6.1.2. İlk devre sonunda ilk sekiz sırada yer alan takımlar ikinci yarıda Play-Off Grubu maçları için 
ilk yarıdaki kendi aralarındaki maçların puanlarını taşıyarak tekrar tek devreli lig usulü ile 2 
etapta oynayacaktır. Süper Lig’de ilk 8 sırada yer alan takımlar Avrupa Kupası maçlarına ka-
tılma hakkı kazanırlar. 

6.1.3. İlk yarı sonunda son sekiz sırada yer alan takımlar Klasman Grubu maçları için ilk yarıda 
kendi arasında oynadıkları maç puanlarını taşıyarak tekrar tek devreli lig usulü ile 2 etapta 
oynayacaktır. Klasman Grubunda son üç sırada yer alan erkek ve bayan takımlar 1. Lig’e dü-
şerler. 

6.2. 1., 2. ve 3. Lig; 2019-2020 Danyal Çiper Sezonunda erkek ve bayan takımlar 16’şar kulüpten 
oluşacak ve yarışmalar 5 maçlık sistem (Yeni Olimpik sistem, 4 tek ve1 çift) ile toplam 3 etap-
ta, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri oynanacaktır.  

6.2.1. 1., 2. ve 3. Liglerin ilk yarısı tek devreli lig usulü ile toplam 2 etapta oynanacaktır. 

6.2.2. İlk devre sonunda ilk sekiz sırada yer alan takımlar ikinci yarıda Play-Off Grubu maçları için 
ilk yarıdaki kendi aralarındaki maçların puanlarını taşıyarak tekrar tek devreli lig usulü ile 1 
etapta oynayacaktır.  

6.2.3. İlk yarı sonunda son sekiz sırada yer alan takımlar Klasman Grubu maçları için ilk yarıda 
kendi arasında oynadıkları maç puanlarını taşıyarak tekrar tek devreli lig usulü ile 1 etapta 
oynayacaktır.  

6.2.4. Sezon sonunda ilk üç sırada yer alan erkek ve bayan takımlar bulundukları ligden bir üst lige 
terfi ederler. Son üç sırada yer alan erkek ve bayan takımlar ise bulundukları ligden bir alt lige 
düşerler. 

6.3. 1., 2. ve 3. Ligde her bir takım I. Etapta 8 maç, II. Etapta 7 maç, III. Etapta (Play 
Off/Klasman) 7 maç olmak üzere toplamda 22 maç yapacaktır.  

6.3.1.  2. ve 3. Lig takımlarının kadrosunda 18 yaş altı en az bir sporcu bulundurmaları ve maçların 
en az yüzde 64’ünde (14 maç) bu sporcuyu oynatma zorunluluğu olacaktır. Süper Lig ve 1. 
Lig takımları zorunluluk olmaksızın 18 yaş altı özel izinli sporcu oynatabilirler. 

 

7.  TERFİ YARIŞMALARI 
7.1. Yarışmalara 2019-2020 Danyal Çiper Sezonunda Süper Lig, 1 Lig ve 2. Lig takımlarının B 

takımları ile Liglerde yer almayan takımlar tek takımla katılabilirler. 2019-2020 Danyal Çiper 
Sezonunda 3. Ligde yer alan takımlar ile 2020-2021 sezonunda 3. Lig’de yer alacak kulüple-
rin B takımları Terfi Yarışmalarına katılamazlar. Terfi  Yarışmaları 5 maçlık sistem (Yeni 
Olimpik sistem, 4 tek ve 1 çift) ile oynanacaktır. Terfi  Yarışmaları sonunda en az 3 erkek ve 
3 bayan takım 3. Lige terfi ederler. 

7.2. Bir kulübün A ve B takımları aynı ligde oynayamaz. 
7.3. Terfi yarışmalarına B takımı ile katılan kulüpler, ileride A takımı ile aynı ligde yer almaları 

durumuna geldiklerinde bir alt ligde oynamayı kabul ederler. 
 

8. TÜRKİYE KUPASI  

8.1. Türkiye Kupası Takım Yarışmaları 5 maçlık sistem (Yeni Swaythling Kupa Sistemi, 5 tek) ile 
oynanacaktır. 

8.2. Türkiye Kupasına, sezonun ilk yarı sıralaması itibariyle; 

 Süper Ligden ilk 10 erkek ve 10 bayan takım, 
 1. Ligden ilk 6 erkek ve 6 bayan takım, 
 2. Ligden ilk 4 erkek ve 4 bayan takım, 
 3. Ligden ilk 3 erkek ve 3 bayan takım, 
 KKTC Liginden 1 erkek ve 1 bayan takım 
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 olmak üzere toplam 24 erkek ve 24 bayan takım katılacaktır.  

8.3. Türkiye Kupasına katılmaya hak kazanan takımlar yarışmalara tek takım olarak katılabilecek-
lerdir. 

8.4. Liglerde özel izinle başka takımda oynayan oyuncular Türkiye Kupasında kendi kulüplerinde 
yarışamayacaklardır. 

 

9. EN İYİ’LER 

Minik, Küçük, Yıldız, Genç ve Büyükler yaş kategorilerinde, sezonda bir kez yapılacaktır. Milli 
takım seçme müsabakasında ilk 16 sırada bulunan sporcular En İyilere davet edilir. En İyiler 
müsabakaları lig usulü oynanacaktır ve puanlama Milli Takım Seçme Kriterlerinde belirtilmiş-
tir. 

 

10. VETERANLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

Bu şampiyonaya illerinde yarışmaya katılan 31 Aralık ve öncesinde doğmuş olmak kaydı ile 
40 yaş ve üstü sporcular katılabilir. 

 

11. KURULUŞLAR ARASI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

Bu şampiyonaya illerinde yarışmaya katılan Kuruluş takımları, Federasyonun Kuruluşlar Ara-
sı Yarışma Talimatı esaslarına göre katılırlar. 

 

12. BÜYÜKLER FERDİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

12.1. Ferdi Şampiyonada tek erkek, tek bayan, çift erkek ve çift bayan maçları oynanacaktır. 
12.2. Tekler ve çiftler yarışmaları 5 set üzerinden oynanacaktır. 
12.3. Yarışmalara Federasyonca verilen kontenjan kadar sporcu katılabilir. (Madde 13) 

 

13. KONTENJANLAR 

13.1. Küçükler, Yıldızlar, Gençler Bölge Takım Yarışmaları; 
Bölge kontenjanları, her bölgeye verilen standart 3 kontenjan ve KKTC bir kontenjan ile birlik-
te geriye kalan 2 kontenjanda, bir önceki Türkiye Şampiyonasında ilk iki sırayı alan illerin bu-
lundukları bölgeye verilecek ek kontenjan sonrasında, Türkiye Takım Şampiyonasına toplam 
24’er takım davet edilecektir. (21+1+2=24) 

13.2. Milli Takım Ferdi Seçme Yarışmaları; 
Minik, küçük, yıldız, genç ve büyükler yaş kategorilerinde ve sezon öncesinde yapılır. İlk 
16’ya giren sporcular En İyi’ler yarışmalarına davet edilir. Türkiye Şampiyonasında uygulanan 
kontenjan ile davet edilir, oyuncu puanları baz alınarak kura çekimi yapılır. Katılım 72 sporcu 
ve altı olursa ilk önce üçlü gruplar ile başlar, gruplardaki ilk ikiler ana tabloda eleme oynar ve 
32’lerden itibaren çift eleme sistemi ile devam eder. 1-16 sıralama belirlenir. Katılım 72 spor-
cudan fazla olursa tek eleme ile oynanır, 32’den itibaren çift eleme ile devam edilir, 1-16 sıra-
lama belirlenir. Puanlama Tablo 1 de belirtilmiştir. 

 
13.3. Minikler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Türkiye Ferdi Şampiyonaları; 

Şampiyonaya aşağıda belirtilen kontenjana giren ferdi ve takım lisanslı sporcuları katılabilir-
ler. 
- Bir önceki Türkiye Ferdi Şampiyonada ilk 16’ya giren oyuncular, (Miniklerde ilk 24’e giren 
oyuncular) 
- Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan takımların 4’er oyuncusu, 
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- Türkiye Şampiyonası Bölge Yarışmalarına katılan takımların 2’şer oyuncusu, 
- İl yarışmaları sonucunda 1. ve 2. olan oyuncular, (Miniklerde ilk 4’e giren oyuncular) 
- KKTC’den 3’er oyuncu, 

Ayrıca, yarışmanın yapıldığı ilin spor kulübünde yer alan ve Federasyon İl Temsilcisinin belir-
lediği 8’er sporcu, Federasyon Teknik Komitesinin belirleyeceği ve Milli Takım aday kadro-
sunda yer alan 16’şar sporcu katılabilir. 

 

13.4. Büyükler Ferdi Şampiyonası;  
Şampiyonaya aşağıda belirtilen kontenjana giren dahilindeki ferdi ve takım lisanslı sporcuları 
katılabilirler. 

- Bir önceki şampiyonada ilk 16’ya giren oyuncular, 
- Süper Lig’de yer alan takımların 4’er oyuncusu, 
- 1. Lig’de yer alan takımların 3’er oyuncusu, 
- 2. Lig’de yer alan takımların 2’şer oyuncusu, 
- 3. Lig’de yer alan takımların 1 oyuncusu, 
- İl yarışmaları sonucunda 1. ve 2. olan oyuncular, 
- KKTC’ den 3’er oyuncu, 

Ayrıca, yarışmanın yapıldığı ilin spor kulübünde yer alan ve Federasyon İl Temsilcisinin belir-
lediği 8’er sporcu, Federasyon Teknik Komitesinin belirleyeceği ve Milli Takım aday kadro-
sunda yer alan 16’şar sporcu katılabilir. 

13.5. Takım ve Ferdi Şampiyonalara Katılım Bildirme; 
Yarışmalara katılacaklar yarışma katılım yazılarını (Takım veya Tekler ve Çiftler olmak üzere) 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne tasdik ettirerek yarışmadan en az 7 gün önce Federasyona 
bildirmesi gerekmektedir. Katılım listeleri yarışma tarihinden 5 gün önce ilan edilip kuralar 3 
gün önce Federasyonda yapılacak teknik toplantı da çekilecektir. Kulüp sorumluları isterse 
kendi imkanları ile teknik toplantıya katılabilirler. Katılım yazısı olmayan ve süresi içinde 
göndermeyen iller yarışmalara dahil edilmeyecektir. 

 

14. PUANLAMA, TEMSİL VE YARIŞMA SİSTEMLERİ 

14.1. Lig yarışmalarında galibiyete iki puan, mağlubiyete bir puan verilir, hükmen mağlubiyete ise 
puan verilmez. Sıralama ITTF kurallarına göre yapılır.  

14.2. Kulüpler aynı ligde sadece bir takım ile temsil edilebilir. Herhangi bir kulübün iki takımının 
aynı ligde yer almaması için bir üst lige terfi eden takımının yerine aşağıdaki ligden bir üst li-
ge sıralamadaki diğer kulüp takımı terfi eder. 

14.3. Liglerde yer alan kulüpler sezon başında ve ortasında (devre arasında) transfer yapabilecek 
ve takım listelerini sezon başında (En geç 24 Eylül 2019 tarihine kadar) ve ortasında              
(2. Devre başlamadan 10 gün önce) Federasyona bildireceklerdir. Federasyona verilecek 
listede isimleri bildirilmeyen sporcular oynatılamayacak ve ikinci yarı başladıktan sonra kulüp-
ler transfer yapamayacaktır. 

14.4. Süper Ligde yer alan kulüpler bir maçta kadrolarında en fazla 2 yabancı uyruklu sporcu 
oynatabilecekler, ancak 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüpleri bir maçta 1 yabancı uyruklu sporcu 
oynatabilirler. Türkiye kupasında takımlar en fazla 2 yabancı uyruklu sporcu oynatabilirler. 

14.5. Sezon başında veya ara transfer döneminde Türkiye’ye transfer yapan yabancı sporcular 
Türkiye’de oynadığı lig sezonu içerisinde başka bir ülkenin liginde oynayamaz. (Azerbaycan, 
İran vb özel anlaşma yapılan ülkeler hariç) 

14.6. Türkiye Liglerinde yer alan kulüpler yabancı uyruklu sporcuların transferi için, liglerin başlan-
gıç tarihine kadar normal transfer, ligin devre arasında ara transfer yapabilirler. 
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14.7. Tüm liglerde yabancı uyruklu sporcuların lisans bedeli 1.500 TL’dir. 

14.8. Yabancı uyruklular için ara transfer dönemi, her ligin kendi devre arasında yapılacaktır. 
Transfer için esas tarih olarak Federasyona transfer ücretinin yatırılması ve yazılı müracaat 
tarihi esas alınacaktır. 

14.9. Aynı sezonda başka bir ülkenin liginde oynadığı tespit edilen sporcunun yurt dışında oynadı-
ğı maç tarihinden sonra, Türkiye’de lig maçlarında oynadığı tespit edilirse oynadığı takım 
maçları hükmen yenik kabul edilecektir. 

14.10. Türkiye’yi temsil hakkı bulunan yabancı uyruklu sporcular yabancı statüsünde yer almazlar. 

14.11. Yarışmalar aşağıdaki sistemlerin maç sırasına göre oynanacaktır. 

14.11.1. 5 maçlık sistem (Corbilon Kupa sistemi, 4 tek ve 1 çift): 

14.11.1.1. Bir takım 2, 3 veya 4 oyuncudan oluşacaktır. 
14.11.1.2. Oyun sırası 

 A ile X 

B ile Y 

Çiftler  

A ile Y 

B ile X şeklinde olacaktır. 

14.11.2. 5 maçlık sistem (Yeni Swaythling Kupa sistemi, 5 tek): 

14.11.2.1. Bir takım 3 oyuncudan oluşacaktır. 

14.11.2.2. Oyun sırası 

 A ile X 

B ile Y 

C ile Z 

A ile Y 

B ile X şeklinde olacaktır. 

14.11.3. 5 maçlık sistem (Yeni Olimpik sistem, 4 tek ve 1 çift): 

14.11.3.1 Bir takım 3, 4 veya 5 oyuncudan oluşacak, bir oyuncu en fazla 2 maçta oynayacaktır. 

14.11.3.2. Oyun sırası 

 A ile X 
B ile Y 
C ile Z 
A ile Y 
Çift (A ve Y çiftte oynayamaz. Yedek oynayabilir.)  
şeklinde olacaktır. 

14.11.4. 7 maçlık sistem (6 tek ve 1 çift): 
14.11.4.1 Bir takım 3, 4 veya 5 oyuncudan oluşacaktır. 
14.11.4.2. Oyun sırası 
  A ile Y 
  B ile X 
  C ile Z 
  Çiftler 
  A ile X 

C ile Y 
B ile Z şeklinde olacaktır. 
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15.  SPORCU KIYAFETLERİ, KURALLAR VE UYGULAMALAR 

15.1. Takımda yer alan sporcular takım maçlarına aynı kıyafetle çıkacaklar ve yarışmayı bu kıyafetle 
tamamlayacaklardır. 

15.2. Kıyafetler oyunun itibarını zedeleyecek desen veya yazı taşımayacaktır. 

15.3. Kulüpler sporcuları için iki ayrı renk forma bulunduracaklardır. Bir maçta her iki takım aynı renk 
forma ile sahaya gelirler ise aralarında anlaşarak birisi formasını değiştirecektir. Anlaşmazlık 
halinde kuraya başvurulacaktır. 

15.4. Liglerde yer alan takımlar lig maçlarında arkalarında kulüp ve sporcu isimleri yazılı formalarla 
oynayacaklardır. Formalarında kulüp ve sporcu isimleri yazılı olmayan takımlar yarışma-
larda oynatılmayacaktır. 

15.5. Milli takım formaları, ferdi ve kulüp takım yarışmalarında kullanılamaz.  

15.6. Yarışmalarda sporcular beyaz renkli şort ve forma kullanmayacaklardır. 

15.7. Maçlarda 40+ plastikten yapılı beyaz renkli müsabaka topları kullanılacaktır. 

 

16. OYUNA BAŞLAMA 

16.1. Takımlar maç saatinden 30 dakika önce yarışma alanında hazır bulunacaklardır. 

16.2. Takım kaptanları maç saatinden 30 dakika önce kura çekim alanında takım kuralarını çekecek-
lerdir. Kura çekimine takım kaptanlarından birisinin maça 15 dk kalana kadar katılmaması ha-
linde katılan takım kaptanına istediği diziliş verilir. 

16.3. Yarışma başlamadan önce yarışma hakemleri sporcu lisanslarının 2019-2020 sezonu için vizeli 
olup olmadığını kontrol edeceklerdir. (Lig yarışmalarında lisanslar önceden federasyona takım 
listesi ile beraber gönderilip kontrol yapıldığından dolayı, bu uygulama liglerde uygulanmaya-
caktır.) 

16.4. Sporcuların oyunda kullandıkları raketin her iki yüzü kullanılsın veya kullanılmasın bir yüzü 
canlı kırmızı, diğer yüzü siyah olacaktır. Raketin her iki yüzündeki kaplamalar ITTF onaylı ola-
cak ve ITTF tarafından yayınlanan geçerli malzemeler listesinde yer alacaktır. Raket lastiğinin 
kalınlığı 4 mm geçemez. 

16.5. Raket kontrol cihazları ile yapılacak olan yapıştırıcı ve kalınlık kontrol testinde oynanabilir 
sonucunun alınması gerekir. 

 

17. YARIŞMALARDA UYGULAMA 

17.1. Kulüpler, Federasyonun düzenlemiş olduğu yarışmaların kura toplantısına katılabilir veya 
temsilci bulundurabilir. 

17.2. Yarışmalarda saha düzeninin denetimi saha organizasyonu, saha disiplinin temini yarışma 
Başhakemi tarafından yapılır. 

17.3. Federasyonun (İllerde İl Tertip Kurulu) izni olmadan, bir lig sezonunda dört defa sahaya çıkma-
yarak, hükmen yenik sayılan takımlar ligden çıkartılır, oynamış oldukları takımlarla yapmış ol-
dukları maçlar iptal edilir ve lig yarışmalarının kalan yarışmalarında oynayamazlar.  

17.4. Federasyonun (İllerde İl Tertip Kurulu) izni olmadan, en iyiler yarışmalarında dört defa sahaya 
çıkmayarak, hükmen yenik sayılan oyuncular yarışmalarından çıkartılır, yapmış oldukları maç-
lar iptal edilir, kalan yarışmalarında oynayamazlar. 

17.5. Takım maçlarında oyun alanı kenarında, kulübün idarecisi, antrenörü ve o maçta oynayacak 
sporcular bulunabilir. 
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17.6. Yarışmalarda kulüpleri idareci olarak, ancak kulüplerinde şube sorumlusu veya kulüp yönetim 
kurulu üyesi olanlar temsil edebilir. 

17.7. Federasyonun düzenlediği tüm yarışmalarda raket kontrol testi uygulanacaktır. 

17.8. Kulüpler, Milli Takımımıza veya uluslararası resmi yarışmalara en az 2 oyuncu vermeleri 
halinde Federasyondan 15 gün önceden maç erteleme talebinde bulunabilirler. 

17.9. 18 Yaş altı oyuncular, aynı sezonda kulübünün altyapı maçlarının yanında kulübünün rızası 
ve Federasyonun özel izni ile Süper, 1., 2. ve 3. Ligde olmak üzere başka bir takımda oyna-
yabileceklerdir. 

17.10. TMTF Yarışma Talimatının 15. Maddesi kapsamında kulüpler liglerde yarışma hakkını dev-
redebilirler. 

17.10.1. Yarışma Hakkını Devralmak isteyen kulüpler Yönetim Kurulunca belirlenen harç bedellerini 
Federasyon hesabına yatırırlar.  

17.10.1.1. Harç bedelleri; Süper Lig için 6.000 TL, 1. Lig için 4.000 TL, 2. Lig için 3.000 TL, 3. Lig için 
2.000 TL olarak belirlenmiştir. 

17.11 Özel Sporcular Federasyonu Mili Takımlarının 3. Ligden düşmeleri halinde yeni sezonda 
Klasman grubu maçlarına alınıp klasman dışı yarıştırılabileceklerdir..  

 

18. HÜKMEN YENİK SAYILMA Hükmen yenik sayılmayı gerektiren haller şunlardır: 

18.1. Vaktinde ve yarışma kıyafeti ile oyun alanına çıkmamak veya 3 kişiden az oyuncu ile çıkmak. 

18.2. Yarışmanın sonucu üzerinde önceden anlaşma yaparak oynandığına yarışmanın Federas-
yon Tertip Kurulu ve hakemleri tarafından kanaat getirilmiş olmak. (Bu taktirde her iki takım 
hükmen yenik sayılır ve yöneticileri ile sporcuları Disiplin ve/veya Ceza Kuruluna sevk edilir.) 

18.3. Herhangi bir takımın lehinde veya aleyhinde netice verecek şekilde yarışmayı tamamlama-
dan sahadan çekilmek veya bilerek yenilgiye neden olacak şekilde davranmak. (Federasyon 
Tertip Kurulunca kanaat getirildiği takdirde sahadan çekilen takımın idarecileri, antrenörleri ve 
buna neden olan oyuncuları ayrıca Disiplin ve/veya Ceza Kuruluna sevk edilir.) 

18.4. Lisanslarını ibraz etmeyen takım, yarışmalarda yer alamaz. Bu nedenle hakem tarafından 
maçı oynattırılmayan takım hükmen yenik sayılır. (Ligler hariç) 

18.5. Başkasına ait lisansla veya sahte lisansla oyuncu oynatmak. 

18.6. Yarışma sırasında sporcu, idareci, antrenör, ayrı ayrı veya toplu olarak hakeme karşı gelme-
leri veya taciz etmeleri halinde Başhakemin yarışmayı bir veya her iki takım aleyhine tatil et-
mesi. 

18.7. Lisans kontrolünden sonra hakemin oyuncuları tanımamasından yararlanarak oyuncu değiş-
tirmek (Buna tevessül eden idareci, antrenör ve sporcu ayrıca Disiplin ve/veya Ceza Kurulu-
na sevk edilirler.) 

18.8. Cezalı oyuncu oynatmak, cezalı bir kişiye antrenörlük yaptırmak. 

18.9. Yarışma talimatlarında belirtilen “Takımların Kadro Yapıları” maddelerinde belirtilen hükümle-
ri yerine getirmemek ve bu maddede belirtilen koşullara haiz olmayan sporcuları oynatmak. 

18.10. Yaş kategorisi için belirlenen kadro yapıları ve sahaya çıkan sporcuların oynamasına ilişkin 
belirlenmiş koşullara uymamak. 

18.11. Ertelenen karşılaşmalarda erteleme tarihinde oynama hakkı bulunmayan sporcuları oynat-
mak. 

18.12. Yarışmadan önce yardımcı hakem tarafından resmi yarışma cetveline adları yazılan sporcu-
ların yerine başkaları oynatılamaz. Liste dışında oyuncu oynatıldığının belirlenmesi duru-
munda takım hükmen yenik sayılır. 
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18.13. Yarışmayı sağlık nedenleri ile bırakmak isteyen sporcu eğer salon sağlık görevlisinin izni 
olmadan yarışmayı terk ederse takımı oynadığı maçı hükmen kaybeder, maçtan izinsiz ayrı-
lan sporcu ise ceza kuruluna sevk edilir. 

 

19. İTİRAZLAR 

19.1. Yarışmalarda takımlar karşı takım hakkında, idari veya oyun kurallarının uygulaması konu-
sunda itirazda bulunabilirler. Her türlü itirazın ilgili kurullar tarafından incelemeye alınması 
için, Federasyon tarafından organize edilen yarışmalarda; itiraz bedeli olan 300 TL’nin, il kar-
şılaşmalarında; 100 TL’nin Federasyonun banka hesabına yatırılması veya Başhakeme tuta-
nak ile itiraz bedelini, itiraz dilekçesi ekinde vermelidir. Bu bedel yatırılmadan yapılacak itiraz-
lar kabul edilmez ve incelenmeye alınmaz. 

19.2.  İdari konularda yapılacak itirazlar; Yarışmanın başlamasından önce oyun yerinde karşı taraf 
antrenör, yönetici veya takım kaptanı önünde nizamsızlığı iddia olunan hususun açıklanması 
sureti ile takım kaptanı, yönetici veya antrenör tarafından yazılı olarak başhakeme yapılır. 

19.3. Yarışma başladıktan sonra oyuncularla ilgili aşağıda belirtilen hususlarda karşılaşma sonuna 
kadar itiraz edilebilir. Bu ilgili itirazlar haricindeki diğer konularda itiraz yapılamaz. Yapılsa da 
geçerli sayılmaz. 

19.3.1. Sporcunun cezalı bulunması, 

19.3.2. Kendine ait olmayan bir lisansı kullanması, kullandığı lisansın usulüne uygun olmaması veya 
sahte olması, kullanılan lisans üzerinde tahrifat yapılması,  

19.3.3. İlgili lig veya faaliyet talimatı hükümlerine aykırı olarak oyuncu oynatılması, 

19.3.4. Bu talimatta belirtilen yaş kategorilerine uygun olmayan oyuncu oynatılması, 

19.3.5. Lig veya faaliyet talimatlarında belirlenmiş takım kadro yapılarına uyulmaması, 

19.3.6. Usulüne uygun olarak bu suretle yapılan itirazlar; Federasyon tarafından (İllerde İl Tertip 
Kurulu), turnuva statüsünde oynanan yarışmalarda ise Federasyon Tertip Kurulu tarafından 
incelenip karara bağlanır. Turnuvalarda kararın zaman açısından acil olmaması halinde Ter-
tip Kurulu itirazı Federasyona sevk edebilir. 

19.3.7. 19.3. maddelerinde belirtilen hususlarla ilgili olarak yapılan itirazların sabit olması halinde 
Federasyon Disiplin Talimatı tatbik olunur. 

19.4. Uluslararası oyun kurallarına aykırılık hallerinde itirazlar; Bir karşılaşma sırasında, takımlar-
dan biri hakem kararları, kural hatası ya da herhangi bir olay nedeniyle olumsuz etkilendiğine 
inanıyorsa aşağıdaki işlemleri yapmalıdır; 

19.4.1. Yarışmaya itiraz eden takımın kaptanı, maçı durdurarak derhal başhakeme maçın sonucuna 
itiraz ettiğini bildirecektir. 

19.4.2. İtirazın geçerlilik kazanabilmesi için kulüp idarecisi maçın bitiminden itibaren 10 dakika içinde 
bu itirazı yazılı olarak doğrulamalı ve Federasyonun banka hesap numarasına itiraz bedelini 
yatırmalı veya Başhakeme tutanak ile itiraz bedelini, itiraz dilekçesi ekinde vermelidir. 

19.4.3. İtiraz eden kulübün temsilcisi; maçın bitiminden sonra 20 dakika içinde Başhakem veya 
Federasyon Tertip Kuruluna detaylı itiraz metnini sunacaktır. 

19.4.4. İtirazın haklı olduğu durumlarda itiraz bedeli iade edilir, aksi durumda Federasyona gelir 
kaydedilir. 

19.4.5. Video kayıtları, film, resim ya da diğer görsel elektronik, dijital vb. aygıtlar bir oyunun sonucu-
nu belirlemek veya değiştirmek amacıyla kullanılamaz. Söz konusu aygıtlar oyun sona erdik-
ten sonra disiplin cezaları ile ilgili sorumluları saptamak amacıyla kullanılabilir. 
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19.4.6. Uluslararası oyun kuralları konusunda yapılan teknik itirazlar, birinci derecede Federasyon 
Tertip Kurulu veya İl Hakem Kurulu tarafından incelenir. İtiraz konusu olayın Uluslararası 
Oyun Kurallarına aykırı bulunması halinde, ilk incelemeyi yapan kurumun kararı ile birlikte 
dosya Merkez Hakem Kuruluna sevk edilir. Konu hakkında gerekli incelemeler Merkez Ha-
kem Kurulu Tarafından yapılır. İtiraza konu olay İl Faaliyetlerinde meydana gelmiş ise Merkez 
Hakem Kurulu kararı kesindir. Federasyon Faaliyetlerinde meydana gelen olaylarda Merkez 
Hakem Kurulu kararının değerlendirilmesine göre son karar Masa Tenisi Federasyonu Yöne-
tim Kurulu tarafından verilir. 

19.4.7. Uluslararası oyun kuralları konusunda belirtilen hususlarla ilgili olarak yapılan itirazların sabit 
olması halinde ilgili Talimat hükümleri tatbik olunur. Ayrıca yapılan itirazın geçerli olması du-
rumunda ilgili kişiler hakkında Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır. 

 

20. CEZALAR 

20.1. Yarışmalarda, Talimatlara aykırı harekette bulunan sporcu, yönetici, hakem ve antrenörlere; 
Disiplin Talimatı ve Ceza Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

20.2. Resmi bir yarışma esnasında oyundan atılan sporcu ile saha dışı edilen antrenör ve yönetici, 
hakemin bu kararından sonra salon dahilinde sahayı göremeyen bir bölgeye gitmek veya ter-
cihine bağlı olarak salon dışına çıkmak zorundadır. Bu karara uyulmaması halinde Başha-
kem yarışmayı durdurarak güvenlik güçlerinin bu kararı yerine getirmesini sağlar. 

20.3. Diskalifiye edilen sporcu, antrenör, yönetici veya herhangi bir Takım üyesi Federasyon Tertip 
Kurulu tarafından verilecek karara göre sonraki yarışmalarda görev alamaz. 

20.3.1. Önceden ilan edilen yarışma programına göre bir sonraki maç herhangi bir nedenle tehir 
edilmiş ise bu kişi tehir edilen karşılaşmada yer alma hakkını kaybeder ve eğer bir ceza ve-
rilmemişse tehir edilen maçtan sonraki maçta yer alabilir. 

20.3.2. Eğer bu kişi ceza vermeye yetkili kurul tarafından birden fazla yarışmadan men cezası almış 
ise tehir edilen yarışmada cezasını tamamlayacağı maçlardan sayılır. Bu kişi tehir edilen ma-
çın oynanacağı tarih ne olursa olsun yarışmada yer alamaz. 

20.3.3. Turnuva şeklinde düzenlenen Federasyon faaliyetlerinde turnuva sonuna kadar diskalifiye 
edilenler ise, yarışmalarda başka bir görev alamazlar ve kendilerine herhangi bir ödeme ya-
pılmaz. Gerekli görülmesi durumunda bu kişiler TMTF Disiplin Kurulu'na sevk edilir. 

20.4. Herhangi bir olayda Disiplin Kuruluna sevk edilenlerle ilgili bilgi kulübüne bildirilir. 

20.5. Antrenörler, kural gereği kırmızı kart ile saha dışına çıkarılmışlarsa, turnuvalar da dahil olmak 
üzere, bir sonraki yarışmada görev yapabilirler, ancak disiplin suçu sebebi ile saha dışına çı-
karılmışsa verilen ceza kadar yarışmada görev yapamaz. 

20.6. 2. ve 3. Lig yarışmalarında takımlar kadrosunda 18 yaş altı en az bir sporcu bulundurmaları 
ve maçların en az yüzde 65’inde (22’de 14 maç) oynatma zorunluluğu olacaktır. Sezon so-
nunda bu zorunluluğa uymayan takımların tespit edilmesi halinde söz konusu takımlar lig-
den düşme ile cezalandırılacaktır. 

20.7. Türkiye Kupasına ve Liglere katılmayan takımlara aşağıda belirtilen cezalar uygulanır: 
20.7.1. Türkiye Kupasına katılmayı hak eden takımlar, mazeretleri nedeni ile Şampiyonaya katılma-

yacağını yarışma tarihinden 7 gün önce Federasyona yazılı olarak bildirmedikleri taktirde Fe-
derasyona 1.000 TL ceza öderler. 

20.7.2. Türkiye Liglerinde 4 yarışmaya katılmayarak Ligden düşen takımlar,  Federasyona yazılı 
olarak bildirmedikleri taktirde Federasyona 1.000 TL ceza öderler. 

 

21. YARIŞMALARDA ÖDEMELER 
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21.1. Küçükler, Yıldızlar, Gençler ve Türkiye Kupası Bölge Yarışmaları; 

Yarışmalara katılan takımlara ödeme yapılmayacaktır. 

21.2. Süper Lig ve 1. Lig, Lige katılan takımların 1 antrenörü ile 3 sporcusunun harcırah ve yol 
ücretleri (otobüs rayiç bedel ücreti) ödenir. 

21.3.  2. Lig ve 3. Lig; Lige katılan takımlara ödeme yapılmayacaktır. 

 

21.4. En İyi’ler; Yarışmaya katılan sporculara ve her kulübün 1 antrenörüne harcırah ve yol ücret-

leri (otobüs rayiç bedel ücreti) ödenir. Erkek ve bayan sporcusu bulunan kulüplerin 2 antrenö-

rüne ödeme yapılır. 

21.5. Milli Takım Ferdi Seçme Yarışmaları; 

Yarışmalara katılanlara ödeme yapılmayacaktır. 

21.5. Minikler Ferdi Türkiye Şampiyonası; 

Yarışmalara katılanlara ödeme yapılmayacaktır. 

21.6. Küçükler, Yıldızlar, Gençler Türkiye Şampiyonası ve Türkiye Kupası Ferdi Şampiyona-
ları; 

- Tek Erkek ve Tek Bayanlarda ilk 16’ya giren sporculara, 

- Karma, Çift Erkek, Çift Bayanlarda ilk 8’e giren sporculara, (Teklerde ödeme yapılmayan 
sporcular ve kulübünün tek bir antrenörüne)  

- Erkek sporcusu; Teklerde ilk 16’ya giren, Çiftlerde ve ilk 8’e giren kulübün tek bir antrenörü-
ne, 

- Bayan sporcusu; Teklerde ilk 16’ya giren, Çiftlerde ilk 8’e giren kulübün tek bir antrenörüne, 
yol ve ikamet yevmiyesi Federasyonca ödenir. 

 

21.6.1. Küçükler, Yıldızlar, Gençler Türkiye Şampiyonası ve Türkiye Kupası Takım Yarışmala-
rında;  
- Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonalarında, Yarışmalara katılan tüm takımların 2 spor-
cu ile 1 antrenörüne yol ve ikamet yevmiyesi Federasyonca ödenir. 
- Gençler Türkiye Şampiyonası ve Türkiye Kupasında , Yarışmalara katılan tüm takımların          
3 sporcu ile 1 antrenörüne yol ve ikamet yevmiyesi Federasyonca ödenir. 
- Federasyonca ödeme yapılmayan, Federasyon Yarışma Programında yer alan açık tur-
nuvalara ve yarışmalara katılan sporcu ve antrenörlere Gençlik ve Spor İl Müdürlü-
ğü’nün bütçe imkanları müsait olduğu takdirde İl Müdürlüğünce ödeme yapılabilir. 

21.4. En az 2. Kademe Antrenörlük Belgesi olmayan antrenörlere harcırah verilmez. 

21.5. Tüm Federasyon müsabakalarında ilk 3 sporcuya kupa ve madalya verilir.  

21.6. Federasyon Yönetim Kurulu bütçe imkanlarına göre harcırahlarda düzenlemeye gidebilir. 

 

22. YARIŞMALARDA UYGULANACAK KURA ÇEKİM STATÜSÜ 

22.1. Küçükler, Yıldızlar, Gençler ve Türkiye Kupası Bölge Yarışmaları Kura Statüsü Eleme 
gruplarında takımların yerleştirilmesi: 

- Baylar öncelikle Türkiye Şampiyonasındaki sıralamasına, daha sonra bölge maçlarındaki sı-
ralamasına göre belirlenip yılan usulü dağıtılacak, 

- Bölge maçlarında 6 takıma kadar tek grup halinde 6 takımdan fazla katılım halinde web 
sayfamızda (www.tmtf.gov.tr) örnekleri gösterilen eleme ve final şablonları kullanılacaktır. 
(Grup sayıları çift olması tercih edilir.) 

http://www.tmtf.gov.tr/
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- Aynı Kulübün A ve B takımları eleme gruplarında ve sıralama tablosunda mümkünse aynı 
çeyrekte birbirleri ile karşılaşmayacak şekilde kura çekilecektir. - Eleme gruplarında aynı ilin 
takımları kura sonucunda birbirleriyle karşılaşabilirler. 

- Gruplardan ilk iki takım sıralama maçlarına katılacaktır. 

 

 

 

Sıralama tablosunda grup 1.lerin yerleştirilmesi: 

- 1. Grubun 1. tablonun en üstüne (1. sıraya), 

- 2. Grubun 1. tablonun en altına (16. sıraya), 

- 3-4. Grubun 1.leri tablonun ilk yarısının en altına ve ikinci yarısının en üstüne kura ile (8 ve 
9. sıralara), 

- 5, 6, 7, 8. Grubun 1.leri, fikstürdeki tek numaralı çeyreklerin en alt sıraları ile çift numaralı 
çeyreklerin en üst sıralarına kura ile yerleştirilecektir. (5-6 grubun 1.leri 5 ve 12. sıralara, 7-8 
grubun 1.leri 4 ve 13. sıralara) 

Sıralama tablosunda grup 2.lerin yerleştirilmesi: 

- Tablonun ilk yarısına kura ile yerleşen grupların ikinci takımları, tablonun ikinci yarısına, tab-
lonun ikinci yarısına kura ile yerleşen grupların ikinci takımları, tablonun birinci yarısına, kura 
ile yerleştirilecektir. 

22.2. Küçükler, Yıldızlar, Gençler Türkiye Şampiyonası Yarışmaları Kura Statüsü Eleme 
gruplarında takımların yerleştirilmesi: 

- Eleme grupları 4’lü 8 gruptan oluşacaktır. 

- Bir önceki sezonun sıralamasına göre İlk 16 bay yılan usulü yerleştirilecektir. 

- Diğer takımlar ise Bölge maçlarındaki dereceler dikkate alınarak yılan usulü sırasıyla kura 
ile yerleştirilecektir. 

- Yarışmalara 24 takımdan az takım gelmesi halinde 1. gruptan itibaren eleme gurupları üçlü 
kalabilecektir. 

- Aynı kulübün A ve B takımları eleme gruplarında ve sıralama tablosunda aynı çeyrekte bir-
birleri ile karşılaşmayacak şekilde kura çekilecektir. 

- Eleme grupları maçlar sonucunda ilk iki takım 16’lı tabloda sıralama maçları yapmaya hak 
kazanacaktır.  

Sıralama tablosunda grup 1.lerin yerleştirilmesi: 

- 1. Grubun 1. tablonun en üstüne (1. sıraya), 

- 2. Grubun 1. tablonun en altına (16. sıraya), 

- 3-4. Grubun 1.leri tablonun ilk yarısının en altına ve ikinci yarısının en üstüne kura ile (8 ve 
9. sıralara), 

- 5, 6, 7, 8. Grubun 1.leri, fikstürdeki tek numaralı çeyreklerin en alt sıraları ile çift numaralı 
çeyreklerin en üst sıralarına kura ile yerleştirilecektir. (5-6 grubun 1.leri 5 ve 12. sıralara, 7-8 
grubun 1.leri 4 ve 13. sıralara) 

Sıralama tablosunda grup 2.lerin yerleştirilmesi: 

- Tablonun ilk yarısına kura ile yerleşen grupların ikinci takımları, tablonun ikinci yarısına, tab-
lonun ikinci yarısına kura ile yerleşen grupların ikinci takımları, tablonun birinci yarısına, kura 
ile yerleştirilecektir. 
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Sıralama tablo yarışmalarında tek eleme sistemi uygulanacak ve ilk 16 sıralama belirlenecek-
tir. 

Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan takımların, yarışmalara katılamayacağını be-
yan etmeleri durumunda o gruptaki sıradaki diğer takıma Türkiye Şampiyonasına katılma 
hakkı verilir. 

22.3. Türkiye Kupası Yarışması Kura Statüsü, Eleme gruplarında takımların  
yerleştirilmesi: 

- Eleme grupları 3’lü 8 gruptan oluşacaktır. 
- Bir önceki sezonun Türkiye Kupası sıralamasına göre İlk 16 takım yılan usulü yerleştirilecek-
tir.  
- Diğer takımlar ise Liglerin 1. yarı sıralaması baz alınarak yılan usulü sırasıyla yerleştirilecek-
tir.  
- Yarışmalara 24 takımdan az takım katılması halinde 1. baydan başlamak üzere eleme 
grupları ikili kalabilecektir. 

Sıralama tablosunda grup 1. lerin yerleştirilmesi: 
- 1. Grubun 1. tablonun en üstüne (1. sıraya) 
- 2. Grubun 1. tablonun en altına (16. sıraya) 
- 3-4 Grubun 1.leri tablonun ilk yarısının en altına ve ikinci yarısının en üstüne kura ile ( 8-9. 
sıralara) 
- 5, 6, 7, 8. Grubun 1.leri, fikstürdeki tek numaralı çeyreklerin en alt sıraları ile çift  
numaralı çeyreklerin en üst sıralarına kura ile yerleştirilecektir. (5-6 grubun 1.leri 
5 ve 12. sıraya, 7-8 grubun 1.leri 4 ve 13. sıraya) 
 
Sıralama tablosunda grup 2.lerin yerleştirilmesi: 
- Tablonun ilk yarısına kura ile yerleşen grupların ikinci takımları, tablonun ikinci yarısına, 
tablonun ikinci yarısına kura ile yerleşen grupların ikinci takımları, tablonun birinci yarısına, 
kura ile yerleştirilecektir. 
Sıralama tablo yarışmalarında tek eleme sistemi uygulanacak ve ilk 16 sıralama belirlenecek-

tir. 

 
22.4. Minikler, Küçükler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası Ferdi Kura 

Statüsü 

22.4.1 Minikler, Küçükler, Yıldızlar, Gençler, Türkiye şampiyonası ve Türkiye Kupası Ferdi yarışma-
larında, bir önceki yılın Türkiye Şampiyonası, Milli Takım Ferdi Seçme Yarışmaları ve En İyi-
ler müsabakalar sonucunda oluşan genel klasman sıralaması baz alınacaktır. (Tablo 1) Çift 
yarışmalarında genel klasmana, bir önceki yılın Türkiye Şampiyonası çiftler sonuçları ayrıca 
eklenecektir. Yarışmacılar Genel Klasman sonuçlarına göre yılan usulü şablondaki yerlere 
yerleştirilecektir. (Tablo 2) 

22.4.2. Aynı Kulübün oyuncuları takım maçlarında olduğu üzere, eleme gruplarında ve sıralama 
tablosunda ilk turda birbirleri ile karşılaşmayacak şekilde kura çekilecektir. 

22.4.3. Minikler, Küçükler, Yıldızlar, Gençler sıralama tablosunda 32’lerden sonra çift eleme sistemi 
uygulanacak ve ilk 24 sıralama belirlenecektir.  Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonasında ise 
tek eleme sistemi uygulanacak ve ilk 16 sıralama belirlenecektir. 

22.4.4. Türkiye Kupası Ferdi Şampiyonasında genel klasman sıralamasına ETTU Ranking sıralama-
sındaki puanlar da eklenecektir. Yarışmacılar yılan usulü ekli şablondaki belirtilen yerlere yer-
leştirilecektir. (Tablo 2) 
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23. Terfi Yarışmaları Kura Statüsü; 
- Katılacak takımların kadrolarında bulundurdukları oyunculara verilen puanlar sonucunda 
çıkacak sıralamaya göre grup bayları belirlenecektir.  
- Oluşan sıralamasına göre takımlar gruplara yılan usulü yerleştirilecektir.  

Sıralama tablosunda grup 1. lerin yerleştirilmesi: (Örnek 8 Grup olması halinde) 
- 1. Grubun 1. tablonun en üstüne (1. sıraya) 
- 2. Grubun 1. tablonun en altına (16. sıraya) 
- 3-4 Grubun 1.leri tablonun ilk yarısının en altına ve ikinci yarısının en üstüne kura ile ( 8-9. 
sıralara) 
- 5, 6, 7, 8. Grubun 1.leri, fikstürdeki tek numaralı çeyreklerin en alt sıraları ile çift  
numaralı çeyreklerin en üst sıralarına kura ile yerleştirilecektir.  
 
Sıralama tablosunda grup 2.lerin yerleştirilmesi: 
- Tablonun ilk yarısına kura ile yerleşen grupların ikinci takımları, tablonun ikinci yarısına, 
tablonun ikinci yarısına kura ile yerleşen grupların ikinci takımları, tablonun birinci yarısına, 
kura ile yerleştirilecektir. 
 
- Sıralama tablosunda 8’lerden itibaren çift eleme usulü devam edilip ilk 16 sıralama çıkartı-
lacaktır. 
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PUAN TABLOSU 

         
Türkiye               

Şampiyonası 

Milli Takım Ferdi 
Seçme Yarışmala-

rı 

En İyiler                                  
Yarışmaları  

Çiftler                                  
Yarışmaları 

Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan 
 

Sıra Puan 

1 32 1 32 1 32 
 

1 32 

2 31 2 31 2 31 
 

2 31 

3 30 3 30 3 30 
 

3 30 

4 29 4 29 4 29 
 

4 29 

5 28 5 28 5 28 
 

5 28 

6 27 6 27 6 27 
 

6 27 

7 26 7 26 7 26 
 

7 26 

8 25 8 25 8 25 
 

8 25 

9 24 9 24 9 24 
 

9 24 

10 23 10 23 10 23 
 

10 23 

11 22 11 22 11 22 
 

11 22 

12 21 12 21 12 21 
 

12 21 

13 20 13 20 13 20 
 

13 20 

14 19 14 19 14 19 
 

14 19 

15 18 15 18 15 18 
 

15 18 

16 17 16 17 16 17 
 

16 17 

17 16 17 16 17 16 
 

17 16 

18 15 18 15 18 15 
 

18 15 

19 14 19 14 19 14 
 

19 14 

20 13 20 13 20 13 
 

20 13 

21 12 21 12 21 12 
 

21 12 
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22 11 22 11 22 11 
 

22 11 

23 10 23 10 23 10 
 

23 10 

24 9 24 9 24 9 
 

24 9 

25-32 8 25-32 8 25-32 8 
 

25-32 8 

33-64 4 33-64 4 33-64 4 
 

33-64 4 

         (Tablo 1) 
 

 

 

 

 

ŞABLON 

 64 32 16 8 

Y S B Q Y S B Q Y S B Q S B Q S B Q 

1 1 
 

  33 3 
 

  1 1 
 

  1 
 

  1 
 

  

2 33 1 32 34 33 4 29 2 17 1 16 9 1 8 5 1 4 

3 33 17 16 35 33 20 13 3 17 9 8 9 5 4 5 3 2 

4 17 
 

  36 17 
 

  4 9 
 

  5 
 

  3 
 

  

5 17 
 

  37 17 
 

  5 9 
 

  5 
 

  3 
 

  

6 33 25 8 38 33 28 5 6 17 13 4 9 7 2 5 
 

1 

7 33 9 24 39 33 12 21 7 17 5 12 9 3 6 5 2 3 

8 9     40 9     8 5     3     2     

9 9 
 

  41 9 
 

  9 5 
 

  3 
 

  
   10 33 13 20 42 33 16 17 10 17 7 10 9 4 5 
   11 33 29 4 43 33 

 
1 11 17 15 2 9 

 
1 

   12 17 
 

  44 17 
 

  12 9 
 

  5 
 

  
   13 17 

 
  45 17 

 
  13 9 

 
  5 

 
  

   14 33 21 12 46 33 24 9 14 17 11 6 9 6 3 
   15 33 5 28 47 33 8 25 15 17 3 14 9 2 7 
   16 5     48 5     16 3     2     
   17 5 

 
  49 5 

 
  17 3 

 
  

      18 33 7 26 50 33 6 27 18 17 4 13 
 

Y Fikstür yerleri 

19 33 23 10 51 33 22 11 19 17 12 5 
 

S Derece yerleri 

20 17 
 

  52 17 
 

  20 9 
 

  
 

B Bay yerleri 

21 17 
 

  53 17 
 

  21 9 
 

  
 

Q Ön Eleme yeri 

22 33 31 2 54 33 14 19 22 17 
 

1 
      23 33 15 18 55 33 8 9 23 17 8 9 
      24 9     56 9     24 5     
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25 9 
 

  57 9 
 

  25 5 
 

  
      26 33 11 22 58 33 10 23 26 17 6 11 
      27 33 27 6 59 33 26 7 27 17 14 3 
      28 17 

 
  60 17 

 
  28 9 

 
  

      29 17 
 

  61 17 
 

  29 9 
 

  
      30 33 19 14 62 33 18 15 30 17 10 7 
      31 33 3 30 63 33 2 31 31 17 2 15 
      32 3     64 2     32 2     
      

 
(Tablo 2) 

  



22 

 

2019–2020 SEZONU İLLERİN YER ALDIKLARI BÖLGELER 
 

       Akdeniz  Doğu Ana. Ege  İç Ana.  Güneydoğu  Karadeniz  Marmara  

Bölgesi Bölgesi Bölgesi Bölgesi Ana. Bölgesi Bölgesi Bölgesi 

ADANA AĞRI AFYON AKSARAY ADIYAMAN AMASYA BALIKESİR 

ANTALYA ARDAHAN AYDIN ANKARA BATMAN ARTVİN BİLECİK 

BURDUR BİNGÖL DENİZLİ ÇANKIRI DİYARBAKIR BARTIN BURSA 

HATAY BİTLİS İZMİR ESKİŞEHİR GAZİANTEP BAYBURT ÇANAKKALE 

ISPARTA ELAZIĞ KÜTAHYA KARAMAN KİLİS BOLU EDİRNE 

İÇEL  ERZİNCAN MANİSA KAYSERİ MARDİN ÇORUM İSTANBUL 

K.MARAŞ ERZURUM MUĞLA KIRIKKALE SİİRT DÜZCE KIRKLARELİ 

OSMANİYE HAKKARİ UŞAK KIRŞEHİR ŞANLIURFA GİRESUN KOCAELİ 

KKTC IĞDIR 
 

KONYA 
 

GÜMÜŞHANE SAKARYA 

 
KARS 

 
NEVŞEHİR 

 
KARABÜK TEKİRDAĞ 

 
MALATYA 

 
NİĞDE 

 
KASTAMONU YALOVA 

 
MUŞ 

 
SİVAS 

 
ORDU  

 
ŞIRNAK 

 
YOZGAT 

 
RİZE 

 

 
TUNCELİ 

   
SAMSUN 

 

 
VAN 

   
SİNOP 

 

     
TOKAT 

 

     
TRABZON 

 

     
ZONGULDAK 
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