MASA TENİSİ
FEDERASYONU
“VETERAN TALİMATI”

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU
VETERAN YARIŞMA TALİMATI
Amaç
Madde 1Bu talimatın amacı, Masa Tenisi ile ilgilenen 40 yaş ve üzeri sporcuların bu
spora olan ilgilerinin devamını sağlamak, kendi yakınlarının ve çevrelerinde bu spor dalıma
ilgilerini çekmek suretiyle ve Türk Masa Tenisine kaynak sağlamak, sağlıklı yaşama katkıda
bulunmak, Veteran Masa Tenisi yarışmalarında uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.
Kapsam
Madde 2Bu talimat, ülkemizde yapılacak veteranlar arası bütün resmi ve özel Masa
Tenisi yarışmaları ile bu yarışmalara katılan veteran sporcuları kapsar.
Dayanak
Madde 3-

Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve
Statüsü ile 03 Kasım 2006 tarihli ve 26335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4TMTF
VMTD
İVTK
FVTK
UMTOK
ifade eder.

Bu talimatta;
: Türkiye Masa Tenisi Federasyonunu,
: Veteran Masa Tenisçileri Derneklerini
: İl Veteranlar Tertip Kurulunu,
: Federasyon Veteranlar Tertip Kurulunu,
: Uluslar arası Masa Tenisi Oyun Kurallarını,

Yarışma Sezonu
Madde 5Yarışma sezonu takvim yılı esas alınmak suretiyle süreklidir.
Katılım
Madde 6Veteran sporcular, bağlı bulundukları veteran dernekleri kanalıyla, herhangi bir
derneğe üye olmayanlar veteran sporcular ise şahsen, her yıl 15 Aralık tarihine kadar
bulundukları ilin Masa Tenisi temsilciliğine yazılı olarak başvurarak, bir sonraki yıl
yarışmalarına katılmaya hak kazanırlar.Yıl içinde yeni katılımlar için bireysel başvurular
yapılması da aynı yolla mümkündür.
Yarışmaya Katılacak Veteranlarda Aranacak Şartlar
Madde 7- Yarışmalara katılacak veteran sporcuların “ Masa Tenisi Federasyonu Başkanlığı
tarafından hazırlanan “ Sporcu Lisans, Tescil,Vize ve Transfer Talimatı”na göre alınmış,
geçerli “ Veteran Sporcu Lisansı”na sahip olmaları gerekir.Lisanslar her yıl vize edilecek olup
vize ücretleri her yıl Federasyonca belirlenir. Sporcu lisansları, veteran dernekleri adına, bir
spor kulübü adına veya ferdi olarak çıkarılır, 30-39 yaş grubundaki sporculara aday veteran
sporcu lisansı çıkartılır.

Yarışma Çeşitleri
Madde 8Yarışma çeşitleri aşağıda belirtilmiştir.
8.1- Resmi Yarışmalar: FVTK ve IVTK tarafından düzenlenen yarışmalardır.
8.2- Özel Yarışmalar: Resmi yarışmalar dışında düzenlenen diğer yarışmalardır.
Madde 9- Yarışmalar, aşağıda belirtilen yaş kategorileri için ayrı ayrı yapılır.
40-49 yaş arası
50-59 yaş arası
60-69 yaş arası
70-79 yaş arası
80 ve üstü
Yaş kategorilerinin belirlenmesinde sadece doğum yılı esas alınır. Veteran hazırlık grubu için
30-39 yaş arası yarışmaları da düzenlenebilir.
Madde 10- Bireysel yarışmalar,her yaş kategorisi için ayrı ayrı olmak üzere tek bayan, tek
erkek, çift bayan, çift erkek ve karma yarışmaları şeklinde yapılabilir.
Madde 11- Yaş kategorilerinin her hangi birinde katılımcı sayısı 4’den az ise bu kategori
iptal edilebilir ve katılımcılar bir alt yaş grubuna kaydırılır.
Madde 12Üst yaş grubundaki sporcular isterlerse bir alt yaş grubundan yarışmalara
katılabilirler. Çift maçlarında eşler farklı yaş gruplarında ise küçük yaştaki eşin yaş grubunda
yarışmaya katılabilirler.
Madde 13- İllerde en az 4 tescilli kuruluşun veteran sporcu lisansına sahip yeterli sporcusu
bulunması halinde veteran yarışmaları takım maçlarını da içerebilir.Takım maçları 5 maçlık
sistemle ( 2 tek,1 çift, 2 tek ) oynanır. Bir takım 2,3 veya 4 oyuncudan oluşur. Oyun sırası
A-X,B-Y, Çiftler, A-Y,B-X şeklinde olacaktır.
Madde 14- En az 3 ilde takım maçlarının yapılması halinde Türkiye Veteran Takım
Şampiyonaları da düzenlenebilir.
Madde 15Uluslararası yarışma düzenleme ve Uluslararası yarışmalara katılım ancak
TMTF’nun bilgisi ve izni ile mümkündür.Uluslararası yarışmalar FVTK’nun yönetiminde
düzenlenir ve izinler ücrete tabidir. Bu ücret her yıl TMTF tarafından belirlenir.
Madde 16düzenlerler.

IVTK’ları kendi illerinden klasman yarışmaları ve İl Şampiyonaları

Madde 17- FVTK’ca düzenlenecek yarışmaların yeri TMTF tarafından belirlenir.TMTF,
bu yarışmaların sorumlu yönetmenini, hakemlerini temin eder, kupa ve madalyalarını verir.
Tertip Kurulları
Madde 18- IVTK Masa Tenisi İl Temsilcisinin başkanlığında, ilgili VMTD’lerince
önerilen isimler arasından il temsilcisince belirlenen 4 üyeden oluşur.IVTK, ildeki veteran
faaliyetlerini yürütür.Yarışmalarda çıkacak anlaşmazlık ve itirazlarla ilgili olarak yarışma
sorumlu yönetmenince aktarılan konularda karar verir.Yarışmaların tarih ve yerlerini
belirler.Gerekli duyuruları yapar.Yarışma sorumlu yönetmeni ve hakemleri il Temsilciliğince
belirlenir.İl Temsilciliği kupa ve madalyaları temin eder.

Madde 19- FVTK; TMTF başkanı tarafından görevlendirilecek bir TMTF yönetim kurulu
üyesinin başkanlığında, VMTD’leri tarafından önerilen adaylar arasında TMTF Başkanınca
seçilecek 4 üyeden oluşur.VMTD bulunan iller FVTK için aday gösterebilirler. FVTK,
Türkiye genelinde veteran faaliyetlerini yürütür.Türkiye şampiyonaları ve Türkiye klasman
yarışmaları düzenler.Yarışmaların tarih, yer ve salonlarını belirler. Yarışmalarda çıkacak
anlaşmazlık ve itirazlarla ilgili olarak sorumlu yönetmence aktarılacak konularda karar
verir.Gerekli duyuruları yapar. Türkiye’de yapılacak uluslar arası yarışmaların, yerleri
tarihleri Federasyon tarafından belirlenir.
Sorumlu Yönetmen
Madde 20- İl yarışmalarında il temsilciliği FVTK’ ca düzenlenen yarışmalarda TMTF
Başkanlığı bir sorumlu yönetmen tayin eder.Sorumlu yönetmen ilgili yarışmanın yetkili karar
organıdır.
Müsabakaların Yönetimi
Madde 21- Resmi yarışmalar lisanslı Masa Tenisi hakemlerince yönetilir.Hakem lisansına
sahip veteran sporcular hakemlik yapabilir. Yalnız, sporcu olarak katıldıkları turnuvalarda
( Tek, çift, takım maçları dahil ) hakemlik yapamazlar.
Yarışma Kuralarının Çekimi Ve Programı
Madde 22- Yarışma kuralarının çekimi ve programı, yarışma sorumlu yönetmeni ve
başhakeminde katılımıyla IVTK veya FVTK tarafından yarışmanın başlama tarihinden 3 gün
önce yapılır v baş hakeme teslim edilir.Basım, ilan ve iletişim ilgili İl Temsilcisi tarafından
sağlanır.
Yarışmaların Tescili
Madde 23- Yarışmaların sonunda, sorumlu yönetmen yarışma bilgilerini ve sonuçlarını bir
rapor halinde IVTK veya FVTK kanalıyla TMTF’ na iletir.
Madde 24- İl yarışmalarının tescili ve ilanı IVTK, Federasyon yarışmaları ile Türkiye’de
düzenlenen uluslararası yarışmaların tescil ve ilanı FVTK tarafından yapılır.
Cezalar
Madde 25- Sporcuların, Antrenörlerin ve ilgili dernek yöneticileri ile üyelerinin olumsuz
fiilleri durumunda, yarışma sorumlu yönetmeni tarafından düzenlenen rapor illerde IVTK,
Federasyon yarışmalarında ise FVTK’ na gönderilir.IVTK veya FVTK gereği yapılmak üzere
raporun TMTF’nın disiplin kuruluna sevkini sağlar.
Yarışma Giderleri
Madde 26 - Yarışma giderleri için ilgili tertip kurulunun belirleyeceği ücret tutar, turnuvaya
katılan derneklerce eşit şekilde ödenir. Veteran derneklerine üye olmayan ve müsabakalara
ferdi lisansla katılacak sporcular, derneklerin kendi bünyelerinde tespit ettikleri katılım
ücretini bu derneklere öderler.Buradan aldıkları makbuzları, yarışmanın başlama tarihinden üç
gün önce ilgili tertip komitesine iletmek sureti ile turnuvaya katılırlar.
Madde 27-

TMTF’ ca sporcu ve derneklere her hangi bir ödeme yapılmaz.

Genel
Madde 28-

Tüm veteran yarışmalarında UMTOK uygulanır.

Madde 29geçerlidir.

Bu talimatta yer almayan hususlarda TMTF yarışma talimatı hükümleri

Madde 30- 02.08.1999 tarih ve 1022 sayılı yazı ekinde gönderilen Veteran yarışma
talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük

Madde 31-

Bu Talimat, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Federasyonun resmi web sitesinde
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

Madde 32-

Bu Talimat hükümlerini Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı yürütür.

