
PARLAYAN YILDIZLAR MASA TENİSİ 

TURNUVASI KURALLARI 

Turnuvaya 14-20 yaş ve 20 yaş üstü olmak üzere iki kategoride katılınabilir. 

Maçlar kazanılmış 3 set üzerinden oynanacaktır. 

Maçın ilk oyunu için saha ve servis atma seçimi kura atışıyla belirlenir. Kurayı 

kazanan oyuncu saha ya da servis atmayı öncelik olarak tercih etme hakkına sahiptir. 

Setler 11 sayı üzerinden oynanır. Servis atışları 2’şerli sırayla yapılır. 

Setin son sayısına eşitlikle (10–10) girildiği takdirde avantaj kuralı uygulanır. Bu 

durumda 2 farklı üstünlüğü yakalayan taraf setin galibi olur. 

Turnuva statüsü katılımcı sayısına göre belirlenecektir. 

Maçlar ferdi yapılacaktır. Her maç öncesi ısınma süresi 2 dakikadır. 

Oyuncular müsabakaya başlamadan 10 dakika önce hazır olmalıdırlar. Maça 

zamanında gelmeyen oyuncu 10 dk beklenir. Gelmeyen oyuncu hükmen yenilmiş 

sayılacaktır. 

Hükmen yenilgide skor 2-0 dır. 

Turnuva, fikstürde belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır. 

Oyuncular 4’lü gruplarda yer alacaklardır. Grup maçlarında tüm sporcular birbiriyle 

karşılaşacaktır. 

En az 6 maç oynanacaktır. 

Üst tur maçları eleme yöntemiyle olacaktır. 

Katılımcı sayısına göre turnuva statüsünde değişiklik yapma hakkı organizasyona 

aittir. 

İsteyenler maçlarda kendine ait raketleri kullanabilir. Raketi olmayanlar için 

organizasyon tarafından raket verilecektir. Maç topları organizasyon tarafından 

verilecektir. 

Temel olarak maçlarda Uluslararası masa tenisi federasyonu ITTF kuralları geçerli 

olacaktır. 

Turnuva kurallarına uymayan ve sportmenlik dışı davranışlarda bulunan sporcular 

önce uyarılır gerekli görüldüğü zaman tertip komitesi tarafından turnuva dışı 

bırakılabilir. 

 

 



 

ORGANİZASYON GENEL KURALLARI 

Kura çekiminden önce teslim edilen takım kadrolarına her ne sebeple olursa olsun 

ekleme yapılmayacaktır. 

Turnuva boyunca saha içi ve saha dışında Fair Play ruhuna  aykırı davranışlar 

cezalandırılır. Diskalifiye edilen oyuncu hazırlanan rapora göre en az 1 maç 

oynamama cezası alır.  

Organizasyon başlamadan önce tüm sporcuların hes kodlarını organizasyona 

bildirmeleri mecburidir. Hes kodları organizasyon tarafından her müsabaka öncesi 

sorgulanacaktır. 

Turnuva başlamadan önce takımların organizasyona bildirdiği ve hes kodlarını verdiği 

sporcular haricinde covid-19 tedbirleri kapsamında salona giriş yapmak yasaktır. 

Maçlar için salona gelindiğinde salon içi ya da dışında tütün mamullerinin (elektronik 

sigara dahil) kullanılması yasaktır. 

Her takım su ihtiyacını kendileri karşılayacaklardır. 

Her takım maçların tebliğ edildiği başlama saatinden en az 10 dk önce salonda hazır 

bulunmalıdır.  

Forma rengi benzerliği veya yedek  forması olmayan takımlar için Parlayan 

Yıldızlar’ın dağıtacağı yelekler kullanılır.  

Forma renklerinin benzerliği halinde yelek giyecek takım kura ile belirlenir.  

Oyuncular ancak spor salonuna uygun ayakkabı ile mücadele edebilir.  

Takılara (saat, kolye, bileklik vs.), yaralanmalara neden olabileceğinden müsaade 

edilmeyecektir. Gözlük ise sorumluluk oyuncuya ait olmak üzere kullanılabilir.  

 

Maçlardan tüm görüntüler, fotoğraf ve videolar her hafta  instagram: parlayan.yildizlar 

ve facebook: parlayan yıldızlar spor kulübü sayfalarından paylaşılacaktır. Ayrıca her 

pazartesi günü yine bu adreslerden her maçın en değerli oyuncusu açıklanacaktır. 

 



 

Maçlar İstanbul Atatürk Fen Lisesinde 

(https://www.google.com/maps/dir//istanbul+atat%C3%BCrk+fen+lisesi/data=!4m6!4

m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x14cac78c7330e3f1:0x6b1a2a97d9cb9b8c?sa=X&ved=2

ahUKEwjR5M7NmI7zAhXCDewKHWn0ACAQ9Rd6BAhuEAU) 

yapılacak olup müsabakalar süresince ücretsiz otoparkı mevcuttur. 

 

Turnuva Katılım Bedeli 200 tl dir. 

Takımlar en az 6 maç yapacaklardır. 

Katılım bedeli kura çekiminden önce belirlenecek son tarih kadar, nakit ya da banka   

( eft-havale) yoluyla ödenecektir ve karşılığında makbuz takımlara teslim edilecektir. 
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