MASA TENİSİ YARIŞMA TALİMATI








Bölge oyunlarına getirilecek sporcu; servis atışını, forehand ve backhand vuruşlarını doğru

yapabilen ve müsabaka esnasında uygulayabilenler arasından seçilmelidir. (Daha
alt düzeydeki sporcu kendi ilinde yapılacak olan oyunlara katılır). Ulasal
müsabakalarına ise, bölge oyunlarına katılan ve oyunlar esnasında yapılan
değerlendirme ile seçilen okul veya kurum davet edilir.
Bölge ve ulusal müsabakalara gelecek takımlar 4 kişiden oluşur. Takımda bayan sporcu
olmasına özen gösterilir.
Özel Olimpiyat Oyunları kuralları gereği sporcular yaş ve cinsiyetlerine göre ; 8-11
/ 12-15 / 16-21 / 22 ve üstü / olmak üzere 4 ayrı kategoride yarıştırılır.
Müsabakadan bir gün önce (division )bölümlendirme yapılır ve müsabaka grupları ,
kendi yaş gruplarında yer alan ve beceri düzeyleri birbirine yakın olan sporculardan
oluşturulur. 3’lü yada 4’lü gruplar yapılır ve sporcu 4. olsa da madalya verilir.
Bölümlendirme yapılmadan önce düzenlenecek toplantıda, antrenörlere , her sporcu
için aşağıda yer alan değerlendirme formu verilir. Antrenörlerin sporcusu hakkında
görüşleri alınır. Bu formlar doldurarak teknik komite üyesine teslim edilir.

SPORCUNUN ADI
SOYADI
KURUM ADI /
ŞEHİR
GRUBU
(8-11yaş) – (12-15 yaş) – (16-21yaş)- (22 + yaş)

LÜTFEN KUTUCUKLARIN İÇİNE ‘’ X ‘’

İŞARETİ KOYUNUZ.
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İYİ

ORTA VASAT

TEKNİKLER
FOREHAND
BACKHAND
SERVİS
KESİK
TOPSPIN
SERİ OYNAYA
BİLİR Mİ?
AYAK
HAREKETLERİNİ
YAPABİLİR Mİ?
SPORCU 20 SANİYE TOPU OYUNDA TUTABİLİR Mİ? EVET…….
ÇOK İYİ
İYİ

HAYIR…….

ORTA VASAT ZAYIF

SİZCE
SPORCUNUZUN
SEVİYESİ
NEDİR?


Müsabakalarda Uluslararası Masa Tenisi Oyun Kuralları uygulanır. Özellikle doğru
servis atılmasına dikkat edilir. Masa tenisi oyun kuralları kitapçığında servis
bölümünü okuyunuz. Tüm kurallar hakkında detaylı bilgi edinebilmek için Türkiye
Masa Tenisi Federasyonu’ nun www.tmtf.gov.tr sitesini ziyaret ediniz.



Sporcular raketlerini kendileri getirir. (lastiklerin üzerinde ITTF damgası olmak
zorundadır).



Sporcular müsabakaya okullarının veya kurumlarının şort ve formaları ile çıkarlar.
(mümkünse beyaz ve sarı dışında bir renk)



Müsabakalar kazanılmış 2 set üzerinden oynanır. Maç süresi boyunca çalıştırıcılarının
bir mola alma hakkı vardır. (müsabaka esnasında sporcuya direktif verilemez).



2016 – 2017 yılında yapılacak çiftler müsabakasına katılacak sporcuların partnerleri,
antrenörü veya çalıştırıcısı olacak. ( 2 bayan – 2 erkek veya bayan-erkek). Partner ve
sporcu aynı renk forma giyecek. Müsabakalar sonucunda dördüncü olsalar da
takımlara madalya verilecek.
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