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CUMAYERİ MYO MASA TENİSİ TURNUVASI ORGANİZASYONU 
• Kapsam:  Turnuvaya sadece Dr. Engin PAK Cumayeri MYO öğrencileri katılabilir. 
• Kayıt : Turnuvaya kayıt yaptırmak için teknisyen Mehmet AKTÜRK beye müracaat edilmelidir. 
 Maçlarda oynayacak taraflar kura ile belirlenecektir. 
 İlk  3’e kalan yarışmacılara ödül verilecektir. 
 Bir üst tura çıkış eleme usulüne göre olacaktır.  
 Yarı final sonunda 3.’yü belirlemek için, yarı finallerde elenenler arasında üçüncülük maçı yapılacaktır. 

Kazanan 3. kaybeden 4. olacaktır. Yarı finaller sonunda kazananlar finale yükselecektir. 
 Çeyrek finale kadar yapılan maçlar 3 set üzerinden yapılacaktır ve set sayıları 11 olacaktır. Servisler 2 

tekrarlı kullanılacaktır. 2 set alan bir üst tura çıkacaktır. 
 Çeyrek ve yarı final maçları 11 set sayılı 5 set üzerinden yapılacaktır. Servisler 2 tekrarlı kullanılacak-

tır. 3 set alan kazanacaktır. 
 Final maçı 7 setten oluşacak ve set sayıları 11 olacaktır. Servisler 2 tekrarlı kullanılacaktır. 4 set alan 

kazanacaktır.  
 Maç sırasındaki itirazlar hakem tarafından değerlendirilip karar verilecektir. Hakemin kararı tartışmasız 

kabul edilecektir. 
 Maçlar öğle arasında yapılacaktır. (Tarafların ve maçı yönetecek hakemin müsait olması durumda diğer 

vakitlerde de maçlar oynanabilir.) 
 Oynanacak maçların tarih ve saatleri, kuraları takiben ilan edilecektir. (En geç bir önceki gün) 
 Maç günü veya saatinde mazeretsiz olarak gelmeyen taraf hükmen yenik sayılacaktır. 
 
MASA TENİSİ OYUN KURALLARI 
1. Serbest el,  maç sırasında masa ile tutunmak veya destek almak maksadı ile kasten temas ettirildiği taktirde rakibe sayı veri-
lir. 
2.  Servis kullanılırken, top avuç içinde hareketsiz halde iken elden çıkacak ve elin içerisinde veya parmak uçlarında görünür 
vaziyette olacaktır (saklanmayacaktır). 
3. Servis kullanırken, top elden en az 15 cm yükselecektir. 
4. Servis kullanırken topu tutan el masanın altına inmeyecektir. 
5. Servis kullanırken serbest kol topu rakipten saklayacak şekilde topun önünde tutulmayacaktır. 
6. Servis kullanırken, servis masanın sağ ve sollarından dışına taşamaz ve masanın üzerinden kullanılamaz. 
7. Rakip hazır olamadan kullanılan servisler tekrarlanacaktır. 
8. Maç esnasında rakibinin dikkatini dağıtıcı hareketler veya rakibe sözlü sataşmalar yapılamaz. Aksi taktirde oyuncular hake-
min vereceği karara sadık kalacaklardır.  
9. Kural ihlali yapan oyuncu ilk önce hakem tarafından uyarılır. İhlal devam ederse her ihlal için rakibe sayı verilir. Aynı set 
içerisinde 3 ihlal alan oyuncu o seti mağlup olarak tamamlar. 
10. Maç esnasında oluşabilecek bütün ihtilafları hakem değerlendirip karara bağlama yetkisine sahiptir.  
11. Turnuvaya katılan öğrenciler yukarıda belirtilen hükümleri peşinen kabul etmiş sayılır. Kurallara muhalif hareket edenler 

turnuvadan diskalifiye edilecektir. 

 

    

Son Başvuru Tarihi :    
 15 Mart Cuma 

Organizasyon Komitesi: 
Öğr. Gör. Gültekin ÇAKIR 
Öğr. Gör. Kudbeddin ARGUN 
Öğr. Gör. Selahattin  BOLAT 
 
Kayıt: 
Tekn. Mehmet AKTÜRK 


