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1. AMAÇ ve KAPSAM 

Bu yönetmelik, katılımcıların yarışma heyecanını ve takım ruhunu en iyi şekilde yaşayabilmeleri için gerekli 

tüm düzenlemelerin kişilere bağlı olmaksızın kurumsallaştırılması ve Beyoğlu Spor Kulübü Masa Tenisi 

Beyoğlu Spor Efsaneleri İkili Takım Ligi ile ilgili hizmetin yüksek kalite anlayışı içerisinde eksiksiz olarak 

yürütülmesinin esas ve usullerini belirlemek amacı ile hazırlanmıştır. Bu yönetmelik, Beyoğlu Spor Kulübü 

Masa Tenisi Beyoğlu Spor Efsaneleri İkili Takım Ligi ile ilgili tüm süreci kapsar. 

2. TANIM 

Bu yönetmelik, Beyoğlu Spor Kulübü Masa Tenisi Beyoğlu Spor Efsaneleri İkili Takım Liginin nasıl ve ne 

şekilde yürütüleceğini tanımlar. 

3. SORUMLULUKLAR 

Beyoğlu Spor Masa Tenisi Şubesi, İkili Takım Ligi turnuvasının bu yönetmeliğe bağlı kalarak amacına uygun 

biçimde yürütülmesi sorumluluğunu Turnuva Düzenleme Komitesi’ne vermiştir. Turnuva Düzenleme 

Komitesi kulüp yönetimine karşı sorumludur. 

Bu turnuvaya katılan oyuncular bu yönetmelikteki tüm şartları önceden bilerek, kabul ederek ve kendi 

sorumluluklarındaki şartları turnuva boyunca yerine getirmeyi taahhüt ederek bu turnuvaya katılırlar. 

4. KISALTMALAR 

BSK : Beyoğlu Spor Kulübü 

TMTF : Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 

ITTF : International Table Tennis Federation 

5. UYGULAMA 

a) Lig maçları önceden ilan edilen tarih ve saatlerde BSK Masa Tenisi Salonunda oynanacaktır. 

b) Lig maçlarının başlama saatlerine uyulması zorunludur. 

c) Müsabakalar Cumartesi ve Pazar günleri, 1 gün olmak üzere Düzenleme Komitesi tarafından ilan 

edilecek saat ve masa düzeninde oynanır. Başka turnuva ile çakışma durumunda maç günü Düzenleme 

Komitesi tarafından önceden ilan edilmek şartı ile değiştirilebilir. 
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6. Kurallar 

6.1. Lig Oluşturma Kuralları 

a) Ligler en fazla 8 takımdan oluşur. Liglerin kesin takım sayısı, katılacak toplam takım sayısı belli olduktan 

sonra kesinleşerek maçlar başlamadan önce duyurulur. 

b) Sezonda 2 devre (1. ve 2. devre) halinde yarışmalar yapılır. 

c) Her devrede toplam 2 etap yapılır. 

d) Her sezon başında ligler Düzenleme Komitesi tarafından yeni ve eski katılımcı oyuncuların mevcut 

kuvvet derecelerine ve performanslarına göre yeniden oluşturulur. 

e) Bir sonraki sezon için lig sıralamaları oluşturulurken, bir önceki sezonun lig sıralamaları yol göstericidir 

ancak belirleyici değildir. 

f) Kuvvet sıralaması ITTF, TMTF ve BSK verilerinin yanı sıra diğer bilgi kaynakları dikkate alınarak 

Düzenleme Komitesi tarafından yapılır. 

g) Kuvvet sıralamasına göre Düzenleme Komitesi’nin belirleyeceği sayıda lig oluşturulur. 

h) Düzenleme Komitesi turnuva başlamadan istediği oyuncuyu liglerde oynatma, istediklerini veto 

ederek turnuvaya almama yetkisine sahiptir. 

i) Düzenleme Komitesi sezon içinde yeni lig oluşturmak için yeterli sayıda talep olduğunda en alt 

kategoride olmak şartıyla yeni bir lig oluşturabilir. 

6.2. Takım Oluşturma Kuralları;  

a) Takımlar en az 2, en fazla 4 oyuncudan oluşur. Bir oyuncu takım kaptanı olarak belirlenir. 

b) Takımlar her yaş grubundan kadın-erkek oyuncudan oluşabilir. 

c) Takımlar sporcuların puanlarına göre sıralanırlar. Takımı oluşturan en iyi 2 sporcunun genel 

sıralamadaki puanları toplanarak ortalaması alınır ve takım puanı belirlenir. 

d) Takımlar lig sonuna kadar aynı sporcularla mücadele ederler. 

e) Takımlar, sezon içinde takım listelerine 3. oyuncuyu ilave ettirerek takımlarında oynatabilir. 

f) Takımlar liglerde isimleri ile temsil edilirler. 

g) Takım isim hakkı takım kaptanına aittir. Transferler sonucunda takımın oyuncularının tamamen 

değişmesi durumunda takım ismi değiştirmeye izin verilir. 

h) Sezon sonunda takım sporcularından en az birinin kalması şartı ile takımın ismi korunur.  

i) 1. Etap maçlarında oynamış takım oyuncuları isterlerse takımlarından ayrılıp ancak yeni bir takım 

oluşturarak 1. devre sonunda son ligden başlamak şartıyla liglere katılabilir. Bu ayrılan oyuncular 

liglerde oynayan diğer takımların 3. oyuncusu olarak oynayamazlar.  

j) 1. Etap maçları oynandıktan sonra liglere katılmak isteyen yeni takımlar ancak 1. devre 

tamamlandıktan sonra son ligden başlamak şartıyla liglere katılabilecektir. 
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6.3. Lig Kuralları 

a) Liglerdeki her takım, her devrede tüm rakipleri ile tek devreli lig usulü oynar. 

b) Her devre sonucunda yapılacak toplam puan hesabına göre liglerdeki takımların sıralamaları belirlenir. 

Toplam puanları aynı olan takımların dereceleri, aralarında yaptıkları maç sonucuna göre belirlenir. 

Maçı kazanan takım üst derecede değerlendirilir. 

c) Etap maçlarında takımların liglerdeki derecelendirilmesinde uygulanacak puan sistemi aşağıdaki 

tabloda verilmiştir: 

Maç Sonucu Kazanan Takımın Alacağı Puan Kaybeden Takımın Alacağı 
Puan 

3 – 0 1080 120 

3 – 1 1060 140 

3 – 2 1040 160 

 

d) Hükmen mağlubiyetlerde maça çıkmayan takım sıfır puan alır. Hükmen kazanan takıma 1080 puan 

verilir. 

e) Her devre (1. ve 2. Etap) sonunda takımlar kazandıkları toplam puana göre derecelendirilir. 

f) Her devrede 3 maça çıkmayıp hükmen mağlup olan takımları, önceki oynadığı maçlar da oynamamış 

sayılarak aldığı tüm puanlar silinir. 

g) 1. devre sonunda her ligden ilk 3 sıradaki takımlarbir üst lige çıkar, son 3 sıradaki takımlar bir alt lige 

düşer. Ancak liglerden çekilen takımlar olduğunda, alt ligden 3 takım üst lige çıktıktan sonra çekilen 

takım sayısına göre alt liglerden üst liglere doğru takımlar (düşen takımlar dahil) kaydırılır. Böyle 

durumlarda ligden düşen takımlar ligde kalabilir. 

h) Etap maçlarının sayısı ve tarihleri federasyon, bölge ve dernek turnuva takviminin müsaade ettiği 

zamanlarda yapılacak olup, gerektiğinde Düzenleme Komitesi sezon içinde etap tarihlerinde değişiklik 

yapabilir. Sezon içerisinde yapılacak etap sayısı sezon başında katılan takımlara duyurulur 

i) Düzenleme Komitesi gerek gördüğü takdirde sezon içinde sportmenlik dışı manipülasyonları önlemek 

için puan sisteminde değişiklik yapabilir. 

6.4. Lig Müsabaka Kuralları 

a) Takım maçları 2 tek, 1 çift, 2 tek olarak yapılır. 

b) Takım maçları 5 maç üzerinden oynanır ve 3 maçını kazanan takım galip ilan edilir.  

c) Bir takım 3 maçını kazanınca diğer maçlar oynanmaz. 

d) Maçlar 5 set üzerinden oynanır ve 3 set kazanan taraf galip ilan edilir. 

e) Hiçbir bildirim yapmadan maç saatinde gelmeyen takımlar hükmen yenik sayılır ve sonuç föyüne 

yazılır. 

f) Maç saatinde hazır olmayan takımı bekleme süresi 20 dakikadır. 

g) Maç sonuç föyleri müsabaka günü başında başhakem masasından lig sorumluları tarafından alınır ve 

maçlar tamamlanınca lig sorumlusu ve takım kaptanları tarafından imzalanarak yine başhakem 

masasına teslim edilir. Eksik doldurulmuş maç sonuç föyleri kabul edilmez. 
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h) Maç sonucu bildirimleri imzalı maç sonuç föyü ile yapılır, sözlü veya daha farklı biçimde yapılan sonuç 

bildirimleri kabul edilmez 

i) Müsabakalar başhakem tarafından atanan hakem tarafından yönetilir. Başhakem, hakem olarak 

öncelikle aynı ligde yer alan ve maç yapmadan beklemekte olan oyuncular arasından seçim yapacaktır. 

Hakem atamasına oyuncuların geçerli bir nedenleri olmadan itiraz etme hakları yoktur. 

j) Maçlarda kullanılacak topları sporcular kendileri temin eder. Ligler beyaz plastik toplar ile oynanır. 

k) Maçlar beyaz toplar ile oynanacağı için oyuncular beyaz forma ve şortla maça çıkamazlar. 

l) Başhakem boş masa varsa, ligin maçlarını bu masalara verebilecektir. Sporcunun buna itiraz hakkı 

yoktur. 

6.5. Erteleme kuralları; 

a) Her takımın 1 maç günü erteleme hakkı vardır. Ertelediği maçları, oynayacağı rakibi/rakipleri ile 

anlaşarak en geç 10 (on) gün içinde oynamak zorundadır. Karşılıklı olarak anlaşılan tarih Düzenleme 

Komitesi’ne bildirilmek zorundadır. Anlaşılan tarihte oynanmayan maç için maça gelmeyen taraf veya 

taraflar hükmen yenik sayılırlar. 

b) Maçların son maç günlerine yığılmasını önleyebilmek için, 1 maç erteleme hakkını kullanan takımlar 

diğer maç günlerini erteleyemezler. Maç günü, maça gelmedikleri taktirde hükmen yenik 

sayılacaklardır.  

c) Erteleme hakkını kullanacak takım bu isteğini en geç maçın yapılacağı günden 1 gün önce saat 22.00 

ye kadar rakip oyunculara, lig sorumlusuna ve Düzenleme Komitesi’ne bildirmek zorundadır. Bu 

bildirimi yapmayan takımlar hükmen yenik sayılır. 

d) Erteleme maç / maçlarının oynanacağı gün ve saati rakip takımlar belirler, maçını / maçlarını erteleyen 

takım buna uymak ve Düzenleme Komitesi’ne bildirmek zorundadır. Bu bildirimi yapmayan takımlar 

hükmen yenik sayılır. 

e) Erteleme tarihinde oynanmayan maçların sonuç tayini için takımların ve lig sorumlusunun bilgisine 

müracaat edilir, son karar Düzenleme Komitesi’nin tasarrufundadır. 

f) Zorunlu hallerde takımlar kendi aralarında anlaşarak, aynı zamanda Düzenleme Komitesi’ne haber 

vererek maçlarını zamanından önce oynayabilirler, erteleme haklarını kullanmış sayılmazlar. 

g) Maçların oynanacağı salonda gerçekleşecek öngörülemeyen etkinlikler nedeniyle maç günleri 

Düzenleme Komitesi kararı ile ertelenebilir. 

h) Kulübümüze üye olmayan sporcularımızın ertelemiş oldukları maçlar; hafta içi Cuma ve hafta sonu 

maçlarının olmadığı Cumartesi veya Pazar günlerinden birinde randevu almak kaydıyla oynanmak 

zorundadır. 

i) Erken maç veya erteleme maçı olarak anlaşmaya varıldığında yayınlanmış olan maç tarihi geçerliliğini 

kaybeder. 

j) Bu gibi hallerde sporcular her türlü iletişim yolu ile bilgilendirilir. 

k) Düzenleme Komitesi ertelemeler ile ilgili düzenlemeler yapabilir. 
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6.6. Lig sorumluları ile ilgili kurallar 

a) Düzenleme Komitesi, her lig için önceden bilgi vererek bir sorumlu belirler ve liglerdeki sporcuların 

iletişim bilgilerini sorumluya verir. 

b) Lig sorumluları, ligindeki sporcular ile ilgili tüm organizasyonu yürütmekten diğer sporculara, 

başhakeme ve Düzenleme Komitesi’ne karsı sorumludur. 

c) Maçların gün ve saatinde başhakem tarafından belirtilen masalarda, düzenli olarak oynanmasını 

organize eder. 

d) Maçlar tamamlanınca maç sonuç föylerini başhakeme iletir. 

6.7. Takım kaptanları ile ilgili kurallar 

a) Takımları, takım sporcularının aralarından seçeceği takım kaptanı temsil eder. 

b) Takım kaptanları, takımları ile ilgili tüm formaliteleri yürütmekten diğer takımlara ve teknik kurula 

karsı sorumludur. 

c) Takım kaptanları maç sonuçlarını gösteren maç tabelalarının asılmasıyla yükümlüdürler 

6.8. Genel Kurallar 

a) Düzenleme Komitesi liglerin takım sayısına sınırlama koyabilir. 

b) Turnuvanın bitiş süresi oyuncu sayısına göre değişiklik gösterebilir. 

c) Tüm müsabakalar ITTF, TMTF ve BSK talimatlarına uygun olarak yapılır. 

d) ITTF onayı olmayan ve yasaklanmış malzemeler bu turnuvada kullanılamaz. 

6.9. Sporcu Sağlığı Kuralları 

a) İkili Takım Liginde mücadele edecek tüm sporcular sağlıklı olduklarını taahhüt ederler.  

b) Sağlıkları konusunda tüm sorumluluk katılımcılara aittir. 

6.10. Teknik destek 

a) İkili Takım Ligi müsabakalarının düzenlenmesi, takibi ve sonuçların girilerek değerlendirilmesi 

bilgisayar programı ile yapılacaktır.  

b) Liglerin etap ve devre sonuçları, dereceler ve diğer ilgili bilgiler 

https://www.beyogluspormasatenisi.com 

web sitesinden ve 

(https://www.facebook.com/groups/172695643377654)  

Facebook Beyoğlu Spor Masa Tenisi sayfasından takip edilebilecektir.  

6.11. Başvurular 

a) Başvurular, ilan edilen son başvuru tarihine kadar, ilanda belirtilen kişilere ve belirtilen yöntemle 

yapılacaktır. 

b) Başvurular için son başvuru tarihi önceden duyurulur, bu tarihten sonra kayıt kabul edilmez. 

https://www.beyogluspormasatenisi.com/
https://www.facebook.com/groups/172695643377654
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6.12. Turnuva Katılım Ücretleri 

a) Turnuva katılım ücretleri Düzenleme Komitesi tarafından turnuva öncesinde belirlenir ve duyurulur. 

b) Turnuvaya katılmak isteyen oyuncular her devre başında toplam 2 etap olarak turnuva katılım 

bedelini peşin verecektir. 1. devre için ödenen katılım ücretleri 2. devreye devredilemez. 

c) Katılım ücretini ödemeyen takım oyuncuları etap maçlarına katılamazlar. 

6.13. Ödüller 

a) İki etaptan oluşan her devre (1. ve 2. devre) sonunda tüm liglerde her devrede topladığı puanlara göre 

ilk 3 dereceye giren takımlara madalya verilir. 

b) Dereceye giren sporculara ödülleri Düzenleme Komitesi tarafından belirlenen günde verilir. 

Turnuvanın bir parçası olan bu güne (önemli bir mazeret dışında) katılmayan sporcuların ödülleri 

verilmeyecektir. 

6.14. Cezai Haller 

a) Müsabakalarda spora yakışmayan ve centilmenlik dışı hareketlere kesinlikle izin verilmez. Yapanlar 

başhakem tarafından önce yazılı ikaz edilir, tekrarı halinde o oyuncu Düzenleme Komitesi’nin kararıyla 

ligden ihraç edilir. 

b) Bu talimatta belirtilmeyen hallerde ITTF ve TMTF yönetmelik kuralları geçerlidir. 

7. Yer almayan hususlar ve yürütme 

Bu belgede yer almayan konularda ve/veya turnuvaların sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için Düzenleme 

Komitesi gerekli uygulamaları ve değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.  

 


