TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU
Masa Tenisi Yarışma Yönergesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Masa
Tenisi yarışmalarının disiplin içerisinde yapılmasını sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2 - Bu yönerge, yurtiçinde yapılacak resmi ve özel bütün Bedensel Engelli Masa
Tenisi yarışmaları ile bu yarışmalara katılan kulüp, yönetici, hakem, antrenör ve
sporcuları kapsar.
Dayanak
Madde 3 - Bu yönerge, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsüne
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bu yönergede geçen tanımlardan;
Genel Müdürlük

: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Federasyon

: Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunu,

Federasyon Başkanı

: Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanını,

( ITTF )

: Uluslar arası Masa Tenisi Federasyonunu,

( IPC )

: Uluslar arası Paralimpik Komitesini,

İl Müdürü

: Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

İl Müdürlüğü

: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

İl Temsilcisi

: Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu İl Temsilcisini,

Federasyon Temsilcisi : Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Temsilcisini,
İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Yarışma Sezonu
Madde 5 -Federasyonun yarışma sezonu, 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasındadır.
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Yarışmalara katılma
Madde 6 - Her il veya kulüp temsilcisi; yarışmalara katılacak sporcuların isim listesini
kategorilerine ve branşlarına göre Yarışma Genelgesinde belirtilen zamanda, formata
uygun olarak Yarışma Tertip Kuruluna verirler. Zorunlu hallerde, değişiklik isteği, ilgili
yarışmalardan en az iki saat önce Tertip Kuruluna gerekçeli olarak bildirilir.
Yarışmalara katılacak sporcularda aranacak şartlar
Madde 7 - Yarışmalara katılacak sporcularda lisanslarının vize edilmiş olmaları ile
sınıflandırmalarının (klasifikasyon) yapılmış olması şartı aranır.
Yarışma genelgesi
Madde 8- Yarışmalardan önce yarışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla yarışma
genelgesi hazırlanır. Masa Tenisi Teknik Kurulu tarafından hazırlanan Yarışma Genelgesi
Federasyonun onayından sonra Federasyonun resmi internet sitesinden yayınlanarak
duyurulur.
Yarışma çeşitleri
Madde 9- Bedensel Engelli Masa Tenisi yarışmaları, resmi ve özel olmak üzere iki
çeşittir.
a) Resmi Yarışmalar
Federasyon ve İl Müdürlükleri tarafından düzenlenir ve yürütülür. Bu yarışmalara katılan
sporcularda lisans ve sınıflandırma (Klasifikasyon kartı) belgesi aranır.
b) Özel Yarışmalar
Resmi yarışmalar dışında kalan yarışmalardır. İllerde yapılacak özel yarışmalar için il
müdürlüklerinden, iller arası ve yabancılarla yapılacak özel yarışmalar için Federasyondan
izin almak gerekir.
Uluslararası yarışmalar
Madde 10 - Uluslararası yarışmaya katılacak Milli sporcuları ve antrenörleri Masa Tenisi
Teknik Kurulunun önerdiği isimlerden seçme yetkisi, Türkiye Bedensel Engelliler Spor
Federasyonuna aittir. Teknik Kurul, her yıl yurt dışı baraj puanlarını belirler ve sporcuları,
sezon içindeki genel form durumlarına göre veya gerektiğinde özel seçme yarışması
yaparak belirleyebilir. Milli takıma davet edilecek sporcularda üstün başarının yanı sıra,
spor disiplinine sahip olmaları ile Türkiye’yi temsil edebilme şartı da aranır.
Yarışma dalları
Madde 11 - Bedensel Engelli Masa Tenisi yarışmaları, aşağıdaki branş, kategori ve
sınıflarda yapılır.
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OPEN: Ayakta yarışan sporcuların Bayan ve Erkek olmak üzere ayrı yarışma şeklinde
yarışırlar,
TAKIM YARIŞMALARI: Her sporcunun kendi klasifikasyonun da en az iki yarışmacıdan
oluşan yarışma şeklidir.
FERDİ YARIŞMALARI: Her klasifikasyondaki sporcuların kendi aralarında yarışma şeklidir.
İzne tabi yarışmalar
Madde 12 - İllerde, iller arası ve yabancılarla yapılacak özel ikili yarışmalar
Federasyonun izni ile yapılır.
Yarışma or ganizasyon kurulları
Madde 13 - Federasyon tarafından düzenlenen yarışmalar,Yarışma Organizasyon Kurulu
tarafından yürütülür.Federasyonca başkan görevlendirilmediği durumlarda, Kurul
Başkanını kendi seçer.
Organizasyon kurulunun görev ve yetkileri
Madde 14 - Yarışma Organizasyon Kurulunun görev ve yetkileri;
a) Federasyon tarafından gönderilen yarışma programını uygulamak,
b) Hava şartları, teknik arızalar ile yarışmacı sayısının Federasyondan gönderilen
programın uygulanmasına engel olduğu takdirde, programda değişiklik yapmak,
c) İllerden gelen isim listesine göre başhakem veya başhakemin görevlendirdiği bir
hakem ile lisans kontrolü yapmak,
Organizasyon Kuruluna lisansını ibraz etmeyen sporcu yarışmaya katılamaz.
Yarışmanın ertelenmesi ve yarışma yerinin değiştirilmesi
Madde 15 - Yarışmalar, belirtilen yer ve zamanda başlatılır. Yarışma ancak zorlayıcı
nedenler ile başka bir güne bırakılabilir. Erteleme yetkisi başlangıçta federasyon
yetkilisine ve daha sonra organizasyon kuruluna, yarışma süresi içerisinde ise başhakeme
aittir.
Ertelenen yarışmalar, Federasyonun ve Organizasyon Kurulunun tespit
edeceği zamanda yapılır. Faaliyet programında yer alan yarışmaların ertelenmesi veya
yarışma yerinin değiştirilmesi ise, Masa Tenisi Teknik Kurulunun teklifi ve Federasyonun
onayı ile yapılır.
Sonuçların ilanı
Madde 16 - Federasyonca düzenlenen Masa Tenisi Yarışmaları Sonuçları, yarışma
sonucunda açıklanır.Yarışma sonuçları,Yarışma Organizasyon Kurulunca imza altına
alınarak,bir örneği Federasyona gecikmeksizin iletilir.Ayrıca,yarışma sonuçlarının
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duyurulması için Federasyon süratle bilgilendirilir.Yarışma esnasında arşiv çalışmaları için
fotoğraf çekimi yapılarak, Federasyona gönderilir.
Diskalifiye edilme
Madde 17 - ITTF kurallarına göre yapılan yarışmalarda, belirtilen kural ve esaslara
uymayan sporculara, Hakemler tarafından sırasıyla Uyarı, Sarı Kart ve Kırmızı Kart
cezaları uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hakemler, temsilciler, gözlemciler ve federasyon yetkilisinin görevleri
Madde 18 - Yurtiçinde yapılacak olan ulusal ve uluslararası bütün yarışmalarda görev
alacak başhakem ve diğer hakemlerin tayini, Masa Tenisi Merkez Hakem Kurulunun
önerisi ve Federasyonun onayı ile yapılır. İllerin düzenleyecekleri özel ve resmi
yarışmaların başhakem ve hakemlerinin tayini ise il hakem kurulunun tespiti, il
temsilcilerinin teklifi ve İl Müdürünün onayı ile yapılır.
Sporcu kıyafetleri
Madde 19 - Federasyonca ve illerce düzenlenecek yarışmalara katılacak olan sporcuların
kıyafetleri branşlara göre, ITTF’nin oyun kurallarında belirtilen nitelikte olacaktır.
Yarışmaların yönetimi
Madde 20 - Yarışmaları yönetecek hakemler, yarışmaların yapıldığı ilde resmi günü
olarak ilan edilen günde, maçların başlamasından bir saat önce yarışma yapılacak salonda
hazır bulunmalar gerekmektedir.Görev yapacak hakem sayılarını,Masa Tenisi Merkez
Hakem Kurulu belirtir.Maçın baş hakemleri, organizasyonun durumuna göre hakemleri
belirler.
Temsilciler ve gözlemcilerin görevleri
Madde 21 - Temsilci ve Gözlemcilerin görev ve yetkileri;
a) Yarışmalar sırasında, hakemlere ve yarışma organizasyonuna herhangi bir şekilde
karışamaz ve müdahale edemezler,
b) Hakemlerden uygun zamanda yarışma sonuç listesini isteyip inceleyebilirler,
c) Her seri sırasında hakemin sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini değerlendirir
ve rapor tutarlar,
ç) Yarışmalar sırasında idarecilerin,antrenörlerin ve sporcuların kurallara uyup uymadığını
izler ve rapor tutarlar,
d) Tuttukları raporları 3 (üç) gün içerisinde Federasyona iletirler.
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Madde 22 - Yarışmalarda, faal hakemler arasından Masa Tenisi Merkez Hakem
Kurulunun teklifi ile Federasyonca görevlendirilirler.
Federasyon yetkilisinin görevleri
Madde 23 – Federasyon yetkilisinin görevleri şunlardır;
a) Yarışma sırasında kullanılacak masaların,topların ve aksesuarlarının kontrol, ayar ve
dağıtımına nezaret etmek,
b) Yarışmanın, ITTF oyun kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak,
c) Hakem kararlarına yapılan itirazları dinlemek ve ITTF oyun kurallarına göre gereğini
yapmak,
d) Kötü hava şartları ve diğer sebeplerden ötürü yarışma başhakeminin teklifi ile
yarışmayı geçici bir süre durdurmak,
e) Güvenlik söz konusu olduğunda ivedilikle ilgilileri uyarmak,
f) Final oynayan sporcuların yarışmasını başhakemi ile birlikte incelemek,
g) Yarışmaların bitiminden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde rapor düzenleyip
Federasyona göndermek.
Ödüller
Madde 24 - Federasyonca düzenlenen ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece elde
eden başarılı sporcu, antrenör ve kulüplere Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ödül
Yönetmeliği esaslarına göre ödülleri verilebilir. Ayrıca, kaynağı olduğu taktirde,
Federasyon Ödül ve Yardım Yönergesine göre de ödül verilebilir.
Mali hükümler
Madde 25 - Federasyon tarafından düzenlenen yarışmalara katılacak Hakem,Antrenör,
Sporcu ve yöneticilerinin yolluk ve yevmiyeleri Yarışma Genelgesinde belirtilen esaslar
doğrultusunda Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bütçesinden ödenir.
Hükmen yenik sayılma
Madde 26-Hükmen yenik sayılmayı gerektiren haller şunlardır;
a)Müsabaka programın da ilan edilen müsabaka saatinden itibaren 15 dakikalık ek
bekleme süresi sonunda, lisans ve puan kartlarının ibraz edilmemesi,
b)Vaktinde müsabaka kıyafeti ile oyun sahasında bulunmamak
c) Müsabaka saatinden evvel oyuncuların lisanslarını ve puan kartlarını görevli hakeme
vermemek,
ç)Lisanssız oyuncu oynatmak,
d)Cezalı oyuncu oynatmak, cezalı antrenör, teknik yönetici veya yöneticiye takımı yönettirmek,
cezalı oyuncuya antrenörlük, teknik yöneticilik ve yöneticilik yaptırmak,
f)Sporcu, idareci ve antrenörün hakeme müdahale ve oyuna müdahale etmesi, kavgaya
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sebebiyet vermesi ve bu müdahaleler dolayısıyla hakemin müsabakayı devam ettirme imkanı
bulunmaması,
ğ)Ayrıca seyircilerin taşkın, edebe aykırı hareket ve fiilleri sonucu müsabakanın devam
ettirilmesine imkan kalmaması halinde, buna taraflardan birinin veya ikisinin seyircisinin sebep
olduğuna kanaat getirilirse, o takımın veya her iki takımın hükmen yenik sayılmasına karar
verilebilir,
h)Sahte ve yanıltıcı olarak lisans kimlik ve puan kartı ibraz etmek ve vize edilmemiş
lisans ibraz etmek,
ı)Bir müsabakada başhakem tarafından sahadan çıkarılmak istenen oyuncu, idareci veya
antrenörün sahayı terk etmemeleri, başhakemin kararını takım kaptanına bildirmesi, takım
kaptanının da bu kişilerin sahadan çıkarılmasını temin edememesi sonucu hakemin oyunu tatil
etmesi,
i)Bir müsabakanın neticesi üzerinde önceden anlaşmak (Federasyonca kanaat getirilmiş olmak
kaydıyla her iki takım da hükmen yenik sayılır.)
j)Ertelenen müsabakalarda, erteleme tarihinde oynama hakkı bulunmayan sporcuları
oynatmak,
k)Müsabakanın neticesi üzerinde önceden anlaşma yapılarak oynandığının tespit edilmesi
halinde,
l)Herhangi bir takımın leh ve aleyhine netice verecek şekilde müsabakayı tamamlamadan
sahadan çekilmek, isteyerek yenilgiye neden olacak şekilde davranmak, müsabakanın
başlangıcından bitimine kadar herhangi bir bölümünde herhangi bir amaçla müsabakanın
normal akışını etkileyecek şekilde oynamaktan imtina etmek,
m)Müsabaka sırasında, oyuncu, idareci, antrenör ve antrenör yardımcısı ve diğer takım
mensuplarının ayrı ayrı veya toplu olarak hakemlere, teknik komiser ve Federasyon
temsilcilerine sözlü ve fiili saldırılarda bulunmaları sonucunda maçın başhakeminin maçı
bu takım aleyhine tatil etmesi,
Sahaya bir mazeretleri olduğu için (kaza, afet durumu v.s.) çıkamayan ve müsabaka
Başhakemi tarafından Sayı Cetveli’nde hükmen yenik olarak belirtilen takımların
mazeretleri, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmez ise; hükmen mağlup edilen takıma
puan verilmez.
Ayrıca, müsabaka başında veya esnasında, takımlardan birinin herhangi bir nedenle
protesto amacı ile oynamaktan imtina etmesi veya hakem tarafından tatil edilen
müsabaka sonrasında veya teknik kurulca kabul edilmeyen bir mazeret ile ilan edilen
müsabakaya çıkmayı reddeden takıma, fiilinin ağırlığına bağlı olarak, teknik kurulun teklifi
ve Federasyon Yönetim Kurulu’nun kararı ile ayrıca 2 (iki) Puan silme cezası verilebilir.
İtirazlar
Madde 27 - Bedensel Engelli Masa Tenisi yarışmalarıyla ilgili olarak aşağıdaki
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durumlarda itirazlar yapılabilir.
a) Yarışmacı veya takım kaptanının, kendisi veya takımı ile ilgili olarak verilen bir kararı
oyun kurallarına aykırı bulması halinde,
b) Yarışmacı veya takım kaptanının, yapılan maçın sonucunun yanlış olarak kayıt
edildiğini iddia etmesi halinde,
c) Yarışmacı veya takım kaptanının, yarışmanın ITTF oyun kurallarına veya resmi
programa göre yaptırılmadığını öne sürmesi halinde,
d) Yarışmacının, diğer yarışmacılar, görevliler, seyirciler, fotoğrafçılar veya basın
görevlileri tarafından rahatsız edilmesi halinde,
e) Maç zamanı ile ilgili düzensizlik hallerinde,
Başhakem ve hakemler, yapılan itirazları hemen değerlendirirler ve karar verirler.
Yapılacak itirazlarda kesin ve son kararı, Baş hakemler verir. Bu durumda baş hakemler,
yapılan maçı geçici olarak durdurabilir.
İtiraz şekli
Madde 28 - İtirazlar aşağıdaki şekilde yapılır;
a) ITTF oyun kurallarının uygulanmadığı iddiasında bulunan yarışmacı ve takım kaptanı
itirazlarını sözlü veya yazılı olarak, başhakeme yapabilir.
b) Yarışma sırasında engellenen veya rahatsız edilen yarışmacı, itirazını sözlü olarak maç
hakemine eğer sonuç alınamıyorsa başhakeme yapabilir.
c) Sonuçlar ile ilgili bütün itirazlar, kesin sonuçların ilanından 1 saat sonrasına kadar
yapılabilir.
ç) Sonuçlar ile ilgili itiraz için itiraz eden, Federasyonca belirlenen itiraz ücretini, tertip
kuruluna yatırdıktan sonra yazılı olarak itirazını yapar. İtirazeden, haklı olduğu taktirde
yatırdığı para iade edilir. Aksi halde, yatırılan para Türkiye Bedensel Engelliler Spor
Federasyonuna gelir kaydedilir.
Cezalar
Madde 29 - ITTF tarafından yayınlanan oyun kuralları ile ilgili ceza maddeleri aynen
uygulanır. Yarışmalarda disiplin suçu işleyenler, disiplin suçları bildirim formu
düzenlenerek Disiplin Kuruluna sevk edilmek üzere Federasyona bildirilir. Yarışmalar
süresince, oyuncu, takım görevlisi veya antrenörler tarafından yapılacak her türlü kural
ihlali durumunda, uygulanması zorunlu olan ve ITTF Kurallarında yer alan "uyarı, sarı ve
kırmızı kart uygulamaları" yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yabancı uyruklu sporcular
Madde 30 – Yurtiçinde yapılacak Bedensel Engelli Masa Tenisi yarışmalarında, KKTC,
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Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan uyruklu sporcular,
yabancı uyruklu sporcu kapsamında değerlendirilmezler.
Yurtdışından gelecek sporcular
Madde 31 - Türk vatandaşı olup yurtdışında bulunan sporcular ülkemizde organize
edilecek Bedensel Engelli Masa Tenisi yarışmalarına ve Milli Takım Seçmelerine
katılabilirler. Ancak, bu sporcuların yurtdışında bulunduğu ülkenin federasyonu veya
kuruluşun izin belgesinin yanında lisans ve sporcu kimliğini ibraz etmesi zorunludur.
Sporu bırakma töreni yapacak sporcular
Madde 32 – Masa Tenisi sporunu yapan sporcular, Federasyonun izni ile sporu bırakma
töreni yapabilir.Ancak, sporu bırakan sporcu tekrar faal sporculuğa dönemez.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yönergede yer almayan hususlar
Madde 33 - Bu yönergede yer almayan konularda, ITTF

tarafından yayınlanan kurallar

Federasyon Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulanır.
Yürürlük
Madde 34 - Bu yönerge, Genel Müdürlük ve Federasyonun resmi internet sitelerinde
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 35 - Bu yönergeyi, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı
yürütür.
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