TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU
MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TALİMAT

Madde 1- 24.04.2007 tarihinde Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun web
sitesinde yayınlanarak yürürlüğe giren Milli Sporcu Belgesi verilmesi Talimatının 7
inci ve 9 uncu maddeleri ile 10 uncu maddenin 2 inci bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Madde 7: Yurt içinde veya yurt dışında yapılan;
a) Olimpiyat Oyunları,
b) Dünya Şampiyonaları,
c) Avrupa Şampiyonaları,
d) Akdeniz Şampiyonaları,
e) Karadeniz Oyunları,
f) Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Oyunları,
g) Üniversiade Oyunları,
h) Dünya ve Avrupa Gençlik olimpik festivali,
i) Dünya ve Avrupa En iyi 12’ler
j) Uluslar arası Federasyonlarca düzenlenerek olimpiyatlara katılmayı
hedefleyen kalifikasyon ve kota müsabakaları,
Klasman listesinde yer alan, Federasyon Başkanının onayladığı resmi listede
ismi bulunan, fiilen müsabakalara iştirak eden sporcular ile ferdi sporcular milli olmuş
sayılır ve bu sporculara Milli Sporcu belgeleri verilir.
Uluslar arası müsabaka esnasında veya öncesinde, bu talimatın 8 inci
maddesinde belirtilen suçları işledi tespit edilen sporculara Milli Sporcu belgesi
verilmez.”
“Madde 9: Temsil görevi sayısının tespiti,
Bu talimatın 7 inci maddesinde belirtilen müsabakalara süresi içinde takımda
veya ferdilerde oynayarak veya müsabaka yaparak temsil görevini fiilen yerine
getirmiş olan sporcuların millik sayıları hesaplanırken; Aynı şampiyona veya
oyunlarda her ferdi, çift ve mix maçları 1 (bir)’ er millilik takım maçlarında ise her
farklı ülke ile yapılan takım maçı 1 (bir) millik sayılır ve toplam millik sayısı dikkate
alınarak bu sporculara millik belgeleri verilir.”
“Madde 10: Milli Sporcu Belgesi verilmesi,
Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte üç nüsha olarak doldurulan Milli Sporcu
Belgesi, Federasyon Başkanı ve imzaya yetkili 2 kişi tarafından imzalandıktan sonra
bir nüshası sporcuya verilir, bir nüshası federasyonda saklanır ve talep halinde Millik
Belgesinin kullanılacağı kuruluşa ayrıca bildirilir.(Ek-1)”
Madde 2- Bu talimat Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ve Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğü web sitelerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu talimat hükümlerini Türkiye Masa Tenisi Federasyon Başkanı
yürütür.

