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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
1.1. Amaç
Bu belgenin amacı; Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen “en iyiler” maçları için
sporcuların seçim kriterlerini belirlemektir.
1.2. Kapsam
Bu kriterler, Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen minik (U11), küçük (13), yıldız, genç ve
büyükler en iyiler maçları için seçilebilecek tüm sporcuları kapsar.

1.3. Tanımlar
Bu Kriterlerde geçen tanımlardan:
a) Federasyon
: Türkiye Masa Tenisi Federasyonunu,
b) Federasyon Başkanı : Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanını,
c) Yönetim Kurulu
: Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulunu,
d) Kurul Başkanı
: Teknik Kurul Başkanını
e) Kurul üyesi
: Teknik Kurul Üyelerini
f) Spor Kulübü
: Ulusal ve Bölgesel Ligler ile Türkiye Şampiyonalarında
Faaliyet gösteren kulübü
g) Millî (Ulusal) Takımlar : Tüm kategorilerdeki Masa Tenisi Millî Takımlarını,
h) Sporcu
: Bölgesel ve ulusal yarışmalara katılan sporcu ve kulüp
sporcularını
i) Antrenör
: Antrenörlük belgesine sahip kişiyi,
: Türkiye Masa Tenisi Federasyonu bünyesinde yer alan
j) Diğer Kurullar
kurul ve Federasyon Başkanına bağlı alt kurulları ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
2.1. Genel Kurallar
• En İyiler müsabakaları Minik (U11), Küçük (U13), Yıldız, Genç ve Büyükler yaş
kategorilerine göre düzenlenir.
• En İyiler müsabakaları yılda 3 defa düzenlenecektir. Birinci turnuvada 16 erkek ve
bayan, ikinci turnuvada 12 erkek ve bayan, 3. turnuvada 8 erkek ve bayan sporcu
katılımı ile gerçekleşecektir. Hangi yaş kategorisinde hangi sporcuların müsabık
olacağı sezon başında yapılacak olan Türkiye Şampiyonası sonuçlarına göre belirlenir.
Teknik Kurul tarafından ayrıca bu müsabakalarda yer alması istenen sporcular özel
olarak davet edilebilir.
• En İyiler müsabaka sistemi lüzum görülmesi halinde sezon öncesi Teknik Kurul
tarafından revize edilebilir.
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• En İyiler müsabakalarının sayısı bir sezon süresince o sezonun faaliyet takviminde yer
alan organizasyonlara göre Teknik Kurul ve Organizasyon Kurulu tarafından yeniden
belirlenebilir.
• En İyiler müsabakalarının puanlama sistemi ve maç sistemi Organizasyon Kurulu ve
Teknik Kurul tarafından belirlenerek sezon başında yayınlanan maç kuralları
kitapçığında yer alır.
• En İyiler ve Türkiye Şampiyonası müsabaka sonuçları Milli Takım Sporcu Seçim
Kriteri olarak değerlendirilir.
2.2. Müsabaka Sistemi
• Müsabakalar kazanılmış 3 set üzerinden oynanacaktır.
• Galibiyete 2, oynanmış bir maçta mağlubiyete 1, oynanmamış veya tamamlanmamış
bir maçta mağlubiyete 0 puan verilecek ve sıralama öncelikle kazanılan puanlara göre
yapılacaktır.
• Grubun 2 veya daha çok üyesi aynı puana sahip iseler, bu üyelerin sıralamada
birbirlerine göre yerleri, sadece kendi aralarındaki maçların sonuçları göz önüne
alınarak belirlenecektir.
• En iyiler sporcu seçiminde, ilgili yaş kategorisinde yapılan son Türkiye Şampiyonası
sonuçları dikkate alınacaktır.
• Minik (U11), Küçük (U13), Yıldız, Genç ve Büyükler yaş kategorilerinde yapılan en
son Türkiye Şampiyonasında kendi kategorilerinde en iyi dereceyi alan ilk 16 sporcu
(diğer kategorilerde olup dereceye giren sporcular varsa bu sporcular değerlendirme
dışı kaldıktan sonra oluşan ilk 16 sporculuk sıralama) ve Teknik Kurul tarafından
müsabakalarda yer alması özellikle istenen sporcular En İyiler müsabakalarına davet
edilir.
• Bir sporcu katıldığı Türkiye Şampiyonaları’nda birden fazla kategoride derece
almışsa, istediği en iyiler kategorisinde müsabakalara katılabilir. İstediği kategoride
müsabakalara katılan sporcu, diğer kategorilerdeki haklarından feragat etmiş sayılır.
• Türkiye Şampiyonası sıralamasında 17-32 arasında yer alan 16 sporcu belirlenerek en
iyiler yedek listesi seçilir.
• Her yarışma sonucunda genel klasman puanına göre (puanlama sistemi KRT-TKK-0300_Milli Takim Seçim Kriterleri içinde yer almaktadır) sıralamada yer alan son 4
sporcu (Teknik Kurul tarafından özel davet ile gelen sporcular ilave edilmişse,
düşecek oyuncu sayısı davet edilen sporcu kadar daha artar) düşerek liste dışı kalır.
• Türkiye Şampiyonası puanlamasında, bir üst kategoride dereceye giren sporcular
dereceye girdikleri üst kategorideki sıralamadan çıkarıldıktan sonra oluşan kategori
sıralamasına göre puanlama yapılır.
• Teknik Kurul, lüzum gördüğünde karar almak kaydıyla;
a. Yurt dışı ve yurt içi faaliyetlerinin tarihlerinin çakışması,
b. Milli Takım menfaati,
c. Sakatlık, hastalık vb olağanüstü durumlar oluştuğunda, Teknik Kurul
Kontenjanı ile oyuncu alabilir.
• En İyiler listesinden düşen sporcu aynı sezon içinde, aynı kategoride tekrar en iyiler
yarışmasında yer alamaz.
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• Bir alt kategoride oynayan fakat kendi kategorisinde dereceye giremeyen oyuncu bir
üst kategoride dereceye girmişse bir üst kategorinin en iyiler turnuvasında oynayabilir
ya da Teknik Kurul’un kararı ile kendi kategorisindeki en iyiler turnuvalarına
katılabilir.
• Müsabakalara davet edilen sporcu, geçerli mazeret göstermeksizin müsabakaya
katılmaz ise hakkını kaybeder ve aynı sezonda tekrar davet edilmez.
• Davet edilen sporcu mazeret bildirmek sureti ile müsabakaya katılmaz ise yarışma
tarihinden önce veya hemen sonra mazeretini ispat eden resmi evrakın aslını ibraz
etmekle yükümlüdür. Bu durumdaki sporcuların bir sonraki müsabakaya davet edilip
edilmemesini Teknik Kurul değerlendirir.
• Müsabaka esnasında müsabaka kurallarına uymayan, ahlak ve sportmenliğe aykırı
hareket eden sporcular MHK Raporu ve Teknik Kurul Kararı ile en iyiler listesinden
men edilebilir.
• En İyiler Müsabaka Kriterleri içinde belirtilmeyen benzer tüm hususlarda karar almaya
Teknik Kurul yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
3.1. Yer Almayan Hususlar
Bu Kriterlerde yer almayan konularda; federasyon ile uluslararası federasyonun mevzuat
hükümleri esas alınır.
3.2. Yürürlük
Federasyon Yönetim Kurulunca kabul edilen bu Kriterler Belgesi, Türkiye Masa Tenisi
Federasyonu resmî internet sitelerinde yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
3.3. Yürütme
Bu Kriterler Belgesi hükümlerini Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı yürütür.
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