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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
1.1. Amaç
Bu belgenin amacı; Masa Tenisi Milli Takımlarında yer alan tüm sporcuların ulusal ve
uluslararası maçlar ile maç aralarındaki tutum ve davranış kurallarını belirlemektir.
1.2. Kapsam
Bu kurallar, tüm Masa Tenisi Milli Takımlarında yer alan sporcular ile diğer aday sporcuları
kapsar.
1.3. Tanımlar
Bu kurallarda geçen tanımlardan:
a) Genel Müdürlük
: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
b) Federasyon
: Türkiye Masa Tenisi Federasyonunu,
c) Federasyon Başkanı : Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanını,
d) Yönetim Kurulu
: Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulunu,
: Teknik Kurul Başkanını
e) Kurul Başkanı
f) Kurul üyesi
: Teknik Kurul Üyelerini,
g) İl Müdürlüğü
: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
h) Spor Kulübü
: Ulusal ve Bölgesel Ligler ile Türkiye Şampiyonalarında
Faaliyet gösteren kulübü
i) Millî (Ulusal) Takımlar : Tüm kategorilerdeki Masa Tenisi Millî Takımlarını,
j) Milli Sporcu
: Tüm kategorilerdeki Masa Tenisi Millî Takım
Sporcularını,
k) Antrenör
: Antrenörlük belgesine sahip kişiyi,
l) ITTF
: Uluslararası Masa Tenisi Federasyonunu,
m) ETTU
: Avrupa Masa Tenisi Birliği’ni,
n) Koordinatörler
: Teknik Kurul içinde gerekli planlamaları yapmak,
antrenörlerle ilişkileri sağlamak üzere Teknik Kurulun kendi içinde görevlendirdiği
üyeleri,
o) Diğer Kurullar
: Türkiye Masa Tenisi Federasyonu bünyesinde yer alan
kurul ve Federasyon Başkanına bağlı alt kurulları,
p) Ligler
: Tüm Masa Tenisi Liglerini,

3/6

KURALLAR ve KRİTERLER

Dok. No: KRT-TKK-02-00

Milli Takım Sporcu
Kuralları

İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
2.1. Genel Kurallar
• Tüm sporcularımızın öncelikli hedefi Türk bayrağını dünyanın her yerinde en güçlü
şekilde gönderlerde yükseltmektir.
• Masa Tenisi Milli Takım sporcuları Türk Milli Takımlarının bir parçası olduklarının
bilincindedirler ve formayı giydikleri anda bütün davranış kurallarını peşinen kabul
etmiş sayılırlar.
• Tüm sporcularımız Milli maçlar esnasında kendilerine Federasyon tarafından temin
edilen üzerinde ay yıldız bulunan Milli Takım formalarını giymek zorundadırlar.
• Milli takım sporcusu olmak bir hak değil, sorumluluktur.
• Milli takım kamp, seyahat ve müsabakalarında tüm görevli ve ilgililer belirlenen
kıyafeti giymekle yükümlüdür. Kıyafetler her zaman temiz ve düzenli olacaktır. Kirli,
yırtık vb.. olmayacaktır.
• Sporcular; takım idarecisi, antrenörleri, takım kaptanları ve diğer sporculara karşı
sorumluluklarını eksiksiz yerine getirirler.
• Federasyon ile sporcular arasındaki iletişim her zaman yazılı olmalıdır. Federasyon
görevlendirme yaparken en az bir hafta önce yazılı olarak ilgili kişilere ulaşır.
Yazışmalardaki süreler kamplara davet için en az iki hafta öncesi, yurtdışı turnuvalar
için de en az 4 hafta öncesidir.
• Herhangi bir resmi görevlendirmeye mazeretli olarak katılamayacak olan sporcu yazılı
olarak federasyona başvuruda bulunur. Bu başvuru kabul edildiği takdirde
katılmayabilir. Aksi halde görevlendirmeye uymak ve katılmak zorundadır. Sporcu
katılamama durumunu yazılı olarak kamplar için en az 1 hafta, yurtdışı turnuvası için
de en az 3 hafta önce bildirmek zorundadır.
• İhtar ve cezai durum gerektiren kararların bildirimler i sporcuya elden imza karşılığı
yazılı olarak tebliğ edilir.
• Hiçbir sporcu kamp yapılan tesisi yetkililerden izin almadan terk edemez.
• Sporcular konaklama tesislerinde kendileri için belirlenmiş odalarının dışında
geceleyemezler.
• Konaklama tesislerinde kendi odalarının dışındaki takım arkadaşları ve antrenörlerin
odalarına –acil durumlar haricinde- hiçbir surette girip çıkamazlar.
• Sporcular sigara içmeyecekler, içtiği tespit edilen sporcu/sporcular disiplin kuruluna
sevk edileceklerdir.
• Federasyon tarafından sporculara temin edilen malzemeler hiçbir surette ticari amaçla
kullanılamaz. Ayrıca Milli Takım sporcuları hiç bir şekilde birbirleri ile ticari
faaliyette bulunamazlar. Aksi tespit edilen durumlarda Teknik Kurul önerisi ve
Federasyon Başkanı’nın onayı ile görevlerinden alınabilir.
• Tüm sporcularımız Federasyon Başkanı’ndan veya Genel Koordinatörden izin
almadan ulusal ya da uluslararası basına demeç veremezler.
• Tüm sporcularımız Milli maçlardan ya da kamplardan uygunsuz şekilde sosyal
paylaşım ağlarında haber, fotoğraf, video vb… bilgiler paylaşamazlar.
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2.2. Davranış kuralları
• Sporcular Milli takım formasını ve Türk bayrağını üzerinde taşıma sorumluluğunu
benimseyerek ikaz edilmeksizin talimat, kural ve kriterlere uygun şekilde davranmayı
kabul ederler.
• Değerlerimiz konusunda tam olarak örnek davranış sergilerler.
• Haksızlığa uğradığını düşünen sporcu sadece resmi yoldan şahsen yazılı olarak
başvuruda bulunabilir.
• Tüm milli takım sporcuları seyahat, kamp veya müsabaka dönemlerinde belirlenen
kurallar çerçevesinde uyum içinde hareket ederler. Belirlenen zaman, yer ve diğer
kararlara olduğu gibi uyarlar.
• Oyun saha ve malzemelerine (raket, top, masa, pano vs.) yönelik herhangi bir zarar
verici girişimde bulunamazlar.
• Rakiplere ya da müsabaka hakemlerine yönelik sözlü ve fiili hakaret ya da benzeri
davranışlarda bulunamazlar.
• Takım arkadaşlarının huzurunu bozacak şekilde başkalarına baskı kurma, hakaret ve
benzeri davranışlarda bulunamazlar ve kendi isteklerini zorla yaptıramazlar.
• Başka sporcuları kendi yaşam tarzını ve kişisel tercihlerini kabul etme yönünde hiçbir
şekilde zorlayamazlar.
• Sporcular antrenör ve idarecilerin teknik ve taktik talimatlarını mümkün olduğunca
sorgulamadan yerine getirmeye çalışırlar.
• Milli takımlarda en üst görevliden başlayarak hiç kimse tehdit içeren söylemde
bulunamaz.
• Her türlü fiziksel müdahale kimden gelirse gelsin kabul edilemez. Bir milli takım
sporcusu kendisini savunmak için bile olsa takım arkadaşına fiziksel müdahalede
bulunamaz.
• Sporcuların, Milli müsabakalarda kurallara uygun olmayan davranışlar göstererek
masa, pano vb.. spor ekipmanlarını tekmelemesi, raketlerini yere fırlatması, raketle ya
da eliyle masaya vurmaları, top kırmaları, öfke belirtisi olarak aşırı yüksek sesle
bağırmaları durumunda, ilgililerin rapor etmesi halinde mutlaka idari ceza
alacaklardır.
2.3. Performans Kuralları
• Tüm sporcuların ortak hedefi dünya ölçeğinde elit performans seviyesine ulaşmaktır.
• Bütün sporcuların kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri vardır. Bu hedefler yazılıdır,
gerçekçidir, ulaşılabilirdir ve zamanlıdır. Bu hedefler önceden belirlenen tarihlerde
gerçekleştirilmeye çalışılır.
• Sporcularımız antrenör ve idarecilerin belirttiği şekilde besleneceklerdir. Uzman
danışmanların yenilmesi ya da içilmesini uygun bulmadığı besinleri tüketen sporcular
disiplin kuruluna sevk edilecek, tekrarı durumunda ceza alacaklardır.
• Sporcular, kendilerine verilen kondisyon programlarını günü gününe ve saati saatine
uygulamakla yükümlüdürler. Tüm sporcular belirlenen kondisyon seviyelerine
ulaşmak için sürekli olarak çalışacaklardır.
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• Sporcular antrenman ve maç günlerinde gerekli ısınma, soğuma ve toparlanma
kurallarını öğrenmekle yükümlüdürler.
• Sporcular sağlıklarını korumaya uygun yaşam alışkanlıkları geliştirirler.
• Yaşam tarzını fiziksel, psikolojik, manevi, sosyal, entelektüel ve duygusal
gelişimlerini sağlayacak şekilde düzenlemeyi öğrenirler.
• Sporcular maç günlerinde enerjilerini verimli şekilde kullanmayı öğrenirler.
• Sporcular kondisyon seviyelerine azami dikkat ederler. Kilo, beden yağ oranı vb
konularda Milli Takım danışmanlarının yönlendirmelerini harfiyen uygularlar. Belirli
aralıklarla yapılan kondisyon ölçümlerinde hedeflenen seviyenin altındaki sporcular
Milli Takıma davet edilmeyebilirler.
• Sporcular kişisel gelişim için kendilerine verilen her türlü hedefi gerçekleştirmek için
güç gösterirler.
• Maç bırakmak ve yenilgiyi kabullenmek Milli Takımımızın karakterine uygun bir
davranış değildir. Sporcular tüm güçleriyle her maçın sonuna kadar mücadele ederler.
• Sporcular sayı verdiği ya da verildiği durumlarda kendi konsantrasyonlarını bozacak
gereksiz tepkilerden kaçınırlar.
Yukarıda belirtilen hususlara aykırı davranışlarda bulunan sporcular hakkında Teknik
Kurul görüşü ve Federasyon Başkanı’nın onayı ile gerekli yaptırımlar uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
3.1. Yer Almayan Hususlar
Bu belgede yer almayan konularda; federasyon ile uluslararası federasyonun mevzuat
hükümleri esas alınır.
3.2. Yürürlük
Federasyon Yönetim Kurulunca kabul edilen bu kurallar Türkiye Masa Tenisi Federasyonu
resmî internet sitelerinde yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
3.3. Yürütme
Bu belge hükümlerini Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı yürütür.
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