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MASA TENİSİ İL ŞAMPİYONALARI YARIŞMA REGLEMANI 

 
Müsabaka Yeri : İLLER  
Yaş Kategorileri : İl Şampiyonalarında yaş kategorileri uygulanmayacaktır. 
Engel Grupları  : Mental, Down ve Otizm  (Erkek- Bayan) 

İl Müsabaka Tarihleri : 07 Mart 2022 tarihinde başlayıp, 7 Mayıs 2022 tarihinde sona ermektedir. 

 

MÜSABAKA KURALLARI: 

1. Yarışmalarda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, TMTF, VİRTÜS ve uluslar arası 
federasyonların genel kuralları geçerlidir. 

2. 2014 doğumlular( 8 YAŞ altı ) ve daha küçükler Özel sporcular Masa Tenisi  
yarışmalarına katılamazlar.  

3. İl Şampiyonalarına, İlinde bulunan ve özel sporcular Masa Tenisi branşında faaliyet 
gösteren her kulüp, istediği kadar sporcu ile katılım sağlayabilir.  

4. Sporcular müsabakalara 2022 sezonu vizeli ve fotoğraflı lisanslar ile Kimlik ibraz ederek 
iştirak edebileceklerdir. Sporcuların Lisanslarında branş bölümünde Özel sporcular masa 
tenisi yazmalıdır.  

5. İl müsabakalarına kulüpler sayı sınırlandırılması olmaksızın dilediği kadar sporcu ile 
katılabilirler.  

6. Kulüplerdeki sporcuların bulundukları illerde il temsilciliği tarafından yapılan turnuvalara 
katılmaları gerekmektedir. Mental, Otizm ve Down sendromlular kategorilerinde yaş 
grupları uygulanmadan Bayan ve Erkek ferdi olarak il birincilikleri yapılacaktır. 

7. İl Birinciliği Kontenjanları: 

 İl Kontenjanları hesaplanırken, Özel Sporcular Spor Federasyonuna 2022 yılı kulüp 
başvurusunu yapıp,  akredite olmuş, İllerdeki kulüp sayıları dikkate alınarak hesaplama 
yapılır.  

a. İllerde 1 Kulüp var ise İl birinciliği yapılarak en iyi (1)  sporcu, İllerde 2 kulüp var ise il 
birinciliği yapılarak,  en iyi 2 (iki)  sporcu ile katılım hakkı verilecektir. 

b. 3 ve 9 arası kulüp olan illerde İl Birinciliği yapılacak olup her ile 6 sporcu kontenjanı 
verilecektir.( Erkekler 1 Down- 1 Otizm- 1 Mental  / Bayanlar 1 Down- 1 Otizm- 1 
Mental) 

c. 10 ve üzeri kulüplerimizin olduğu illere 12 sporcu kontenjanı verilecektir.(Erkekler 2 
Down- 2 Otizm- 2 Mental  / Bayanlar 2 Down- 2 Otizm- 2 Mental) 

d. İl birincilikleri kazanılmış 2 set üzerinden yapılacaktır. 

e. Milli takımda görev yapan özel sporcuların Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasına direkt 
katılma hakkı olup il kontenjanlarına tabi değildir.(Liste Federasyonca ilan edilecektir.) 

8.Müsabakalarda, sporcuların ITTF(Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu) onaylı raket 

kullanması zorunludur. Raketi, kurallara uygun olmayan sporcu müsabakalara 

alınmayacaktır. 

 

9.YAŞ KATEGORİSİNİ BAZ ALIRKEN DOĞUM YILI ESAS ALINACAKTIR 
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10.Müsabakaya katılan kulüplerimizin raketlerini kendi imkanlarıyla temin etmeleri 
gerekmektedir. 
11.Yaş Gruplarında (Down sendromlu, Mental ve Otizm) ilk üç dereceyi elde eden sporculara 
madalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince , İl temsilcilikleri tarafından verilecektir. 

12.Türkiye Şampiyonasının tarihi  Federasyonumuz www.tossfed.gov.tr web sayfasından İlan 

edilecektir.  

13.Türkiye Şampiyonalarına, Tössfed’e 2022 yılı akredite olan kulüp sporcuları katılabilir. 
2022 yılı spor hizmet ve faaliyetlerine katılmak için Federasyonumuza başvuran Kulüpler,  
İsim Listelerine İl Temsilcilerinden ulaşabilirler.    

14- İl Şampiyonaları sonucunda, Türkiye Şampiyonasına katılım hakkı elde eden, ancak 
Kulübü 2022 yılı Akreditasyonu olmayan Sporcular, Türkiye Şampiyonasına Ferdi Lisans 
çıkararak, Gençlik ve Spor İl Karması olarak katılabilirler.  

15.İL TEMSİLCİLERİNİN SORUMLULUKLARI; 
a-) Federasyonumuz tarafından görevlendirilen Masa Tenisi branşı teknik kurulu ile iletişime geçmesi, 

b-) İl Şampiyonası tarihini belirleyerek, gerekli zaman dilimi içinde spor il müdürlüğünün müsabaka il 

faaliyet programına dahil etmek, hakem, sağlık, güvenlik, madalya ve saha görevlendirilmelerini 

sağlaması 

c-) İlde yapılacak müsabakanın ildeki tüm kulüplere duyurması, 

d-) İl müsabakası sonuçlarını Türkiye Şampiyonası reglemanında belirtilen sonuç bildirim tarihinden 

önce federasyona göndermesi,  

16-MASA TENİSİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA KATILIM:  

İl Şampiyonalarında dereceye giren sporcular ( illere göre verilen kontenjanlara göre 

)Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanırlar. İllerinde derece yapan sporcuların 

Resmi Sonuçları Federasyona ulaşmasının ardından Türkiye Şampiyonasına katılmaya 

hak kazanmış sporcu listeleri www.tossfed.gov.tr adresinde yayınlanır.Türkiye 
Şampiyonalarına, Tössfed’e 2022 yılı akredite olan kulüp sporcuları katılabilir. İl 
Şampiyonaları sonucunda, Türkiye Şampiyonasına katılım hakkı elde eden, ancak 
Kulübünün 2022 yılı Federasyona Akreditasyonu olmayan Sporcular, Türkiye 
Şampiyonasına Ferdi Lisans çıkararak, Gençlik ve Spor İl Karması olarak katılabilirler. 

17-ANTRENÖR VE SPORCULAR: 

 Sporcu ve Antrenörler Açılış Seremonisine spor kıyafeti (Eşofman ve spor ayakkabısı) ile 
katılmak zorundadırlar. 

 Yarışmalar esnasında antrenörler spor kıyafet (Eşofman ve spor ayakkabısı) giymek 
zorundadır. 

 Sporcular kısa kollu veya kolsuz forma, kısa şort veya bayanlar etek veya tek parça spor 
giysisi, eşofman, çorap ve spor ayakkabısından oluşan bir üniforma 
giyeceklerdir.(Formalar kesinlikle beyaz renkli olmayacaktır). 
 

 İl müsabakalarında madalya töreni yapılacak olup; İlk üç dereceyi alan sporcular madalya 
kürsüsüne kulüp kıyafetleri (Eşofman veya şort-tişört ve spor ayakkabısı) ile çıkmaları 
zorunludur. 

http://www.tossfed.gov.tr/
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       18- İTİRAZLAR: 

 İl Şampiyonalarında İtirazlar; itirazı yapılacak müsabakanın sonucun ilan edilmesini 
takiben 30 dk(otuz)içerisinde yazılı dilekçe ve tutanak ile birlikte İl Temsilcisi ile 
Başhakem’e teslim ederek itirazını bildirebilir. Yazılı olmayan itirazlar dikkate 
alınmayacağı gibi, Resmi sonucun ilan edilmesinden 30 dk sonra da hiçbir itiraz dikkate 
alınmaz. 

19-İDARİ BİLGİLER: 

 Katılım Formunun çıktısını alıp Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce tasdik edilmesi 
gerekmektedir. 

 Kulüpler tasdik ettirilen katılım formu ile birlikte sporcu lisansları, Kimlikleri  ile il 
temsilcisi veya müsabaka yetkililerine eksiksiz olarak teslim edecektir. 

 Sporcuların  müsabaka esnasındaki tüm sorumlulukları ANTRENÖR veya İDARECİLERİNE 
aittir. 

 Özel Sporcular Masa Tenisi  il faaliyetleri organizasyon yetkisi Federasyon Teknik Kurulu 
tarafından hazırlanan ve federasyon tarafından yayınlanan programa uygun olarak İl 
Temsilcileri –Tertip Komiteleri tarafından yürütülür. 

*Teknik Kurul: Katılımın yoğunluğuna göre yarışma programında, tarih ve 
reglemanda değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
 
Para Masa Tenisi branşı ile ilgili teknik bilgileri aşağıda belirtilen irtibat numarasından 

öğrenilebilir. 

İRTİBAT TELEFONU: 
 

            SEVİNÇ SERT LAHNA                                                             FATMA YÜTÜK 
                05334771819                                                                    05443645757 

   
 
 
 
TÜM İL TEMSİLCİLERİMİZE, TERTİP KOMİTELERİMİZE, KULÜP BAŞKANLARIMIZA, 
ANTRENÖRLERİMİZE, ÖZEL SPORCULARIMIZA, TEKNİK VE ORGANİZASYON KURUL 
ÜYELERİMİZE  BAŞARILAR DİLERİM. 

 

Birol AYDIN 
Federasyon Başkanı 

      


