
                                                                                                                                           

T.C. 
UŞAK VALİLİĞİ 

                                                           Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 

 

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLAR ARASI 2. MASA TENİSİ TURNUVASI 

TEKNİK TALİMATI 

 
1. Müsabakalar Satranç oyun kuralları talimatlarına uygun olarak oynatılacaktır. 

 

2. Turnuvaya katılım ücreti yoktur. 

 

3. Takımlardan Salon Ücreti talep edilmeyecektir. 

 

4. Takımlar Kurum ve Kuruluşların kendi personellerinden oluşacaktır. Sözleşmeli personel (hizmet 
alımı dahil) statüsündeki kişilerde turnuvaya katılabilirler. 

 

a ) Kurumlar en fazla 2 takım ile müsabakalara iştirak edeceklerdir.  
 b) Öğrenciler turnuvaya katılamaz.(İlk-Orta Öğretim ve Üniversite) 

 c)Teknik toplantı sırasındaki kura çekimi sonrası turnuvadan çekilen takımlar bir sonraki 

     turnuvada yer alamayacaktır. 

d) Milli Eğitim personeli diğer okul müdürlükleri takımları adına müsabakalara katılamayacaktır. 

e) Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Okul Müdürlükleri okul adına müsabakalara katılabilirler. 

Okul Müdürlükleri birleşerek takım oluşturamazlar. 

 
 

5. Turnuvaya katılan kurum takımları en az 3, en fazla 6  oyuncudan oluşacaktır. Turnuva başında 

alınacak Esame Listesinde turnuva boyunca değişiklik yapılmayacaktır. 
 

6. Müsabakalar kazanılmış 3 maç olarak oynanacaktır. 

 

7. Takım listesinde yazılan sporcular spor kıyafeti (takımın tamamı aynı renk, beyaz olmamalı) ile 
müsabakalara çıkacaktır. 

 

8. Müsabakalar tek devreli lig usulüne göre oynanacaktır. 
 

9. Takımlar müsabaka saatinden 20 dk. önce sahada hazır olacaklardır. 

 
10. Turnuva boyunca kurum takımlarıyla ilgili oluşacak tüm  sorunlardan kurum müdürü veya 

görevlendireceği bir yetkili sorumlu olacaktır. 

 

11. İtiraz etmeyi gerektirecek bir durum varsa müsabaka  bitiminden  15 dakika içerisinde takım kaptanı 
tarafından yapılması gerekmektedir. Daha sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.  

 

12. Turnuva sırasında diskalifiye olan oyuncu; turnuvanın geri kalan maçlarında oynama hakkını 
kaybeder. 

 

13.  Turnuvaya katılan kurum sporcularının hal ve hareketleri memuriyet temel ahlak ve prensiplerine 
uygun şekilde olacaktır. Aksi tavır ve davranış gösteren (küfür,kaba davranış, müsabaka hakemlerine, 

görevlilerine ve diğer oyuncalara saygısızlık v.b) gibi durumlarda takım turnuvadan ihraç edilecektir. 

 

14. Tertip komitesi gerekli hallerde maç yerini ve saatini değiştirmeye yetkilidir. 
 



                                                                                                                                           

15. Müsabakalara katılan tüm kurum memurları ve çalışanları sağlık beyanı formu ile  birlikte 1 

adet fotoğraf ve kimlik fotokopisini ibraz ederek G.S. İ.M sicil-lisans servisinden sporcu kartı 

çıkartacaklardır.   

 

16. Müsabakada yer alacak sporcuların kontrolleri sporcu kartı ve kurum personel kimlik kartı ile 
yapılacaktır. Sporcuların kimlik kartı veya sporcu kimlik kartı olmadığı takdirde müsabakaya 

alınmayacaktır. 

 
17. Kurum dışından bir oyuncu oynatıldığı tespit edildiği taktirde takım turnuvadan ihraç edilecek olup bir 

sonraki turnuvada yer alamayacaktır. 

 
18. Müsabakalar tek devreli lig usulüne göre yapıldığında müsabakalarda galip olan takımlara 2 (iki),  

mağlup olan takıma 1 (bir) puan verilir.  

 

 
Puan eşit olan takımların derecelerinin belirlenmesi: 

 

Aynı puana sahip takımlarda ise;  
 

         a ) İki takımda kendi aralarındaki müsabakaya bakılır. 

          
b ) Üç takımda takımların aralarında oynadıkları müsabakalarda kazandıkları ve kaybettikleri set 

hesaplanıp averajlarına bakılır. 

  

19. Müsabakalarla ilgili ayrıntılı oyun kuralları ve maç talimatı, teknik toplantı ve kura çekim tarihinde 
takım yetkililerine verilecektir. 

 

20.  Teknik toplantıya yetkili bir personel katılmadığı takdirde turnuvaya giriş hakkını kaybedecektir. 
 

21.  Turnuvaya katılan ilk 3’e giren takımlara kupa,  sporculara da madalya verilecektir. 

 

22. Bu talimatla ilgili gerekli değişikliklerde karar verme yetkisi İl Tertip Komitesine aittir. 
 

                             

                      
     TERTİP KOMİTESİ                              ÜNVANI     

 

1. Zeki ÇAKIR                    Spor Hizmetleri Müdürü                
2. Halil BAYSAL                               Spor Şube Müdür V.     

3. Adem DELİAVCI       Spor Eğitim Uzmanı 

4. Halil AYTAR                                 Spor Eğitim Uzmanı 

5. Ali Osman TUNABOYLU            Antrenör 
6. Mahir DOĞAN                              Antrenör 

7. Savaş MİLLİ                                  Antrenör 

 
 

 

 
 

Spor Servisi                                                                                                Ahmet KADIOĞLU 

İLETİŞİM: 0276 223 68 64-65-66  Dahiliye: 126 - 127                           İLETİŞİM: 0 555 545 68 99                                                                                                       
 

 


