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GENEL VE TEMEL PRENSİPLER
Üniversite Sporları Federasyonu Yarışma Talimatı, Disiplin Talimatı ve Etik Değerleri geçerli
olacaktır.
GEREKLİ BELGELER
Üniversiteler, Teknik Toplantıda http://extranet.tusf.org/ internet adresine kayıt ettikleri
haliyle, Üniversitelerinin Öğrenci Dekanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı veya
Spor Koordinatörlüğünden imzalı / onaylı kafile listesi, Öğrenci kimlik belgeleri ve lisans
2018-2019 LİGLERİN OLUŞUMU
2017 Yılı Türkiye Üniversiteler Koordinasyon Toplantısı tavsiye kararlarına göre bir sonraki
sezon Masa Tenisi branşı Süper Lig ve 1. Lig şeklinde yapılacaktır. 09-13 Mayıs 2018
tarihinde yapılacak yarışma sonuçlarına göre bir sonraki sezon;
1- İlk 16’da yer alan Bayan ve Erkek takımları Süper Ligi oluşturacaktır.
2- Diğer takımlar ile yeni başvuruda bulunan takımlar 1. Ligi oluşturacaktır.
AÇIKLAMALAR
1. Müsabakalar takım ve ferdi yarışmaları şeklinde yapılacaktır.
2. Yarışmalarda bayan ve erkek takım maçları 5 maçlık sisteme (5 tek) ile oynanacaktır.
3. Ferdi yarışmalar tek bayan ve tek erkek şeklinde takım maçlarında oynayan bayan ve
erkek sporcuların katılımıyla, kazanılmış 3 set üzerinden yapılacaktır.
4. Ferdi yarışmalara, bir önceki Türkiye Birinciliği yarışmalarında ilk 16 sıralamaya
giren sporcular hariç her takım en fazla 2 sporcu ile katılabilecektir.
5. Oyun giysisi, normal olarak kısa kollu veya kolsuz forma, şort veya etek veya tek
parça spor giysisi, çoraplar ve spor ayakkabılarından oluşacaktır. Bunların dışında,
örneğin eşofmanın tümü veya bir parçası gibi başka giysiler, başhakemin izni olmadan
oyun sırasında giyilmez.
6. Forma, etek veya şortun ana rengi, formanın yaka ve kolları dışında, kullanılan topun
renginden açıkça farklı olacaktır.
7. Bir takım maçında yer alan sporcular çorap, ayakkabı ve giysiler olası bir farklılık
dışında bir örnek giyineceklerdir.

8. Bayan ve erkek takımları 3 sporcu, 1 idareci ve 1 antrenörden oluşacaktır. Takımlar
1’er yedek oyuncu getirebilir. Takımlarda en fazla 1 yabancı uyruklu oyuncu
oynayabilir.
9. Müsabakaların kuraları teknik toplantıda çekilecektir.
10. Bir önceki Türkiye Birinciliği yarışmalarında dereceye giren takımlar ve ferdi
sporcular seri başı olacaklardır.
ORGANİZASYON KOMİTESİ:
Açıklamalarda yer almayan hususlarda karar verme yetkisi Federasyonu temsilen
oluşturulacak Tertip Komitesine aittir.
ÖDÜLLER :
Müsabakalarda ilk üç dereceye giren sporculara Madalya, Takımlarda dereceye giren
Üniversitelere kupa Federasyon tarafından verilecektir

