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MASA TENİSİ MAÇ GÖREVLİLERİ İÇİN
EL KİTABI / 2011-2012
1. GİRİŞ
Bu kitapçığın amacı; kural ve yönetmeliğin uygulanmasında yarışma görevlilerine yardımcı
olmaktır, ITTF kurallar el kitabı veya kurallar kitapçığı ile birlikte okunmalıdır. Kitapçık, esas
olarak hakem ve yardımcı hakemin görevlerini konu etmekle birlikte, yarışmaların izlenmesi ve
denetimi ile ilgili olarak başhakemlerin görevlerini de içermektedir. Turnuva Başhakemleri El Kitabı ise, bir turnuva başhakeminin görevlerini daha geniş kapsamda içermektedir.
Oyuncular, yarışma yönetiminde eşitlik ve tutarlılık bekler. Oyuncuların, farklı ülkeler ya da
farklı yarışmalarda, farklı uygulamalara uyum sağlamaları beklenmemelidir. Uyum ve tutarlılığı
sağlamak üzere ITTF Hakemler ve Başhakemler Komitesinin (URC) hazırladığı, yarışma görevlileri için önerilen uygulamaların bir dizi özeti Ek- A,D,E ve F’de verilmiştir.
Ek-B Dünya Şampiyonaları ile Dünya unvanlı yarışmalarda maç görevlileri için ITTF talimatlarını içermektedir. Bu talimatlar, diğer yarışmalar için zorunlu olmamakla birlikte, çoğu kez
Açık Uluslararası Şampiyonalar ve Kıta Yarışmaları için de benimsenmektedir.
Ek-C Hakem sınıflandırılmasını açıklamaktadır. Ek-I 2007 yılı son baskısından günümüze
kadar kural ve yönetmelikler de yapılan değişikliklerin bir özetidir.
2. KURAL VE YÖNETMELİKLER
2.1. Uygulanabilirlik
2.1.1. Maç görevlisi, masa tenisi yarışmalarında uygulanan kural ve yönetmelikler hakkında
geniş ve detaylı bilgiye sahip olmalıdır. Maç görevlilerinin farklı yarışma türlerindeki uygulamaları konusunda çok kapsamlı bilgiye de sahip olmaları gerekmektedir. İlgili bilgiler, ITTF El
Kitabının 2,3 ve 4. Bölümlerindedir.
2.2. Kurallar
2.2.1. Bundan böyle, kısaca “kurallar” olarak tanımlanacak olan “Masa Tenisi Kuralları”
Bölüm 2’de yer almaktadır. Tüm uluslararası yarışmalarda uygulanan bu kurallar, genel olarak
Federasyonlar tarafından kendi iç yarışmaları için de uygulanmakla birlikte, Federasyonlar sadece
kendi oyuncularını ilgilendiren yarışmalarda, bazı değişik uygulamalar yapmaya yetkilidirler. Bir
kural, sadece ITTF Genel Kurullarında ve oyların %75 çoğunluğuyla değiştirilebilir.
2.3. Yönetmelik
2.3.1. Kısaca “Yönetmelik” olarak anılacak olan Bölüm 3, “Uluslararası Yarışmalar için Yönetmelikleri” içermektedir. Genel olarak tüm uluslararası yarışmalarda uygulanır. Dünya şampiyonaları ile dünya unvanlı yarışmalar için ek yönetmelik hükümleri Bölüm 4’de verilmiştir. Bütün
bu yönetmelik hükümleri sadece ITTF Yönetim Kurulu toplantılarında ve katılımcıların basit çoğunluğa dayalı oyları ile değiştirilebilir.
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3. YARIŞMA TÜRLERİ
3.1. Açık Turnuvalar
3.1.1. Bir açık turnuva, yapıldığı ülke Federasyonu’nun düzenlediği ve bütün federasyonların
oyuncularına açık olan bir yarışmadır. Bu tür yarışmalarda, düzenleyici federasyonun yerine getiremediği veya getirmek istemediği gereksinimlerde değişiklikler olabilmekte, bunlar da genellikle
oyun alanı gibi oyun koşullarında küçük değişiklikleri içermektedir.
3.1.2. Açık bir turnuvada belirli bir yönetmelik hükmünün yerine getirilemediği hallerde, katılım formunda bu değişikliklerin yapısı ve kapsamı açıklıkla belirtilmiş olmalıdır. Böylece katılmak isteyen yarışmacılar, uygulanacak sınırlamalar hakkında önceden bilgilendirilmiş olacaklardır. Formu teslim eden yarışmacının, sınırlamaları anladığı ve kabul ettiği anlaşılacak ve turnuva
bu değişikliklerle yürütülecektir.
3.1.3. Her yarışma yılında, bir Federasyon kendi adına Büyükler, Gençler ve Veteranlar olmak üzere Uluslararası açık şampiyona düzenleyebilir. Böyle bir turnuva için yönetmelik değişiklikleri ancak, ITTF İcra Komitesinin izniyle yapılabilir. Benzer şekilde, Dünya Şampiyonalarındaki değişiklikler için ITTF Yönetim Kurulundan, Kıta Şampiyonalarında ise ilgili Kıta Federasyonundan yetki alınmalıdır.
3.1.4. 1996 yılından bugüne kadar bazı Uluslararası Açık Şampiyonalar, “Seçme Turu Programıma alınmakta, doğrudan ITTF’in koruma ve denetiminde düzenlenmekte, ITTF Yönetim Kurulunca kural ve yönetmelik değişikliklerinin denenmesi amacı ile kullanılmaktadır. Değişiklikler
bir yarışma yılında bütün seçme turnuvalarında veya bireysel yarışmalarda uygulanabilir. Ayrıntıları ilgili katılım formunda veya tanıtım programında verilmelidir.
3.2. KısıtIı Turnuvalar
3.2.1. Tüm oyuncuların aynı Federasyona bağlı olduğu yerel turnuvalar ile katılımın belirli
grup üyeleriyle sınırlandırıldığı turnuvalar genel olarak ana yönetmelikleri kapsamayabilir. Bu yarışmalar için düzenleyici Federasyon, hangi yönetmelik hükümlerinin uygulanacağına karar verme
ve varsa hangi değişiklikleri yapmak istediğini belirleme yetkisine sahiptir.
3.3. Diğer Uluslararası Yarışmalar
3.3.1. Dünya veya Kıta Şampiyonalarmdakilerin dışında kalan Uluslararası takım yarışmaları, normal olarak tüm yönetmelik hükümlerine uygun olmakla birlikte, katılımcı Federasyonlar
bazı değişiklikler konusunda anlaşabilirler. Bu ve diğer Uluslararası yarışmalarda, yayınlanmış
yarışma koşullarında istisnalar açıklıkla belirtilmiş olmak koşulu ile diğer tüm ilgili yönetmelik
hükümlerinin uygulanacağı kabul edilir.
4. MAÇ GÖREVLİLERİ
4.1. Başhakem
4.1.1. Bir bütün olarak her bir yarışma için bir başhakem ve genel olarak onun adına hareket
edebilen bir veya birkaç başhakem yardımcısı görevlendirilir. Kural yorumları ile ilgili herhangi
bir anlaşmazlıkta, konu ile ilgili tam ve tek yetkili olduğundan karar vermek üzere, başhakem veya
yetkili bir yardımcısı bütün yarışma süresince oyun salonunda bulunmalıdır. Böylece yarışmanın
ilgili kural yönetmeliklere genel olarak uygun yürütülmesi de sağlanmış olur.
4.1.2. Sporcunun yaralanması halinde oyunun geçici olarak durdurulmasına izin verilmesi,
kötü davranışı nedeniyle bir oyuncunun yarışma veya yarışmalar dışı bırakılması gibi konularda
tek ve tam yetkili olduğu için başhakem tutarlı kararlar vermeli ve belirli sporculara karşı veya
taraf olma şüphesi yaratmaktan kaçınmalıdır. Önemli yarışmalarda, başhakem ve yardımcılarının
farklı federasyonlardan seçilmesi, bir anlaşmazlık konusunda daima yansız, tarafsız bir karar verecek görevli bulunmasını sağlamak açısından önerilir.
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4.1.3. Başhakem, yarışma görevlilerinin atanmasından sorumludur. Bu görevlendirmeleri
normal olarak kendisi yapmayacak ise de maç görevlilerinin konuları bildiklerinden, tutarlı, kararlı
ve tarafsız davranacaklarından emin olmalıdır. Turnuva öncesi veya sırasında yapacağı kısa toplantılarda hakemlere, kural ve yönetmeliklerin nasıl uygulanması gerektiğini, kendi beklentisini,
özellikle olası yeni kuralları veya karmaşık olanları açıklamalıdır.
4.1.4. Oyuncular, oyun salonuna girdikleri andan ayrıldıkları ana kadar başhakemin karar
yetki alanı içindedirler. Antrenman salonu veya alanı oyun salonunun bir parçası olarak kabul
edilir.
4.2.Hakem
4.2.1. Her maç için ana görevi her bir rallinin sonucuna karar vermek olan bir hakem görevlidir. İlke olarak, hakemden kural ve yönetmelikleri uygulayarak karar vermesi beklenir. Keyfi
uygulanacak bir güce sahip değildir. Bir oyuncunun servis veya karşılamasının kendi denetimi
dışındaki koşullardan etkilenmesi nedeniyle bir rallinin let olduğuna veya oyuncunun davranışının
kabul edilir yada edilemez olduğuna karar vermek hakemin asli görevlerindendir.
4.2.2. Eğer hakem maçı tek başına yönetiyor ise; maç sırasında oluşan bütün olgulara ait
sorunlarda, son karar sahibidir. Yan toplar ve servis ile ilgili bütün gereklerin yerine getirilmesi ile
ilgili tüm kararları tek başına verecektir. Oyun süresinin belirlenmesi için zaman tutmak da onun
sorumluluğundadır. Ancak çabuklaştırılmış sistem uygulaması halinde vuruş sayıcı olarak görev
yapacak bir diğer görevli kendisine yardımcı olacaktır.
4.2.3. Her ne kadar hakem, diğer maç görevlilerince alınmış belli bazı kararları kabul etmek
durumunda ise de, kendi yargısına uymayan bu kararlar için, bir açıklama aramaya da yetkilidir.
Eğer, soruşturma sonucu diğer maç görevlisinin yanlış karar verdiğini belirlerse bu yanlış kararı ya
onu değiştirerek yada daha iyisi, ralli için let kararı vererek iptal edilebilir.
4.2.4. Hakem, masa kenarında yaklaşık 2-3 metre açıkta, ağ takımı hizasında, tercihen hafifçe
yüksek bir iskemle üzerinde oturmalıdır. Yüksek iskemle tek maçları için önemli değildir. Ancak,
çift maçlarında, sandalye, servis atışlarında topun doğru yarı alanlara değdiğini açıkça görmeye
yeter yükseklikte değilse hakemin ayakta durması tavsiye edilir. Tek maçlarında izleyicilerin görüş
açısını, gereksiz yere engelleyeceğinden ayakta durması tavsiye edilmez.
4.2.5. Oyuncular oyun alanına varışlarından, ayrıldıkları ana kadar hakemin karar yetki alanı
içindedirler.
4.3. Yardımcı Hakem
4.3.1. Uluslararası yarışmalarda, maçlarda bir yardımcı hakem görevlendirilir ve yardımcı
hakem, hakemin bazı görevlerini üstlenir veya paylaşır. Örneğin; bir yardımcı hakem, masanın
kendisine yakın kenarındaki, yan kenar toplara ait kararlarda tam yetkili iken; bir oyuncunun servisinin geçerliliği ilgili kararlarda hakemle aynı ölçüde yetkilidir. Benzeri şekilde, bir oyuncunun
topu engellemesi ile ilgili ve let için bazı kararlarda da hakem ile eş yetki sahibidir.
4.3.2. Eğer hakem veya yardımcı hakem, bir oyuncunun servisinin kuraldışı olduğuna, bir
oyuncunun topu engellediğine, serviste topun ağ takımına değdiğine veya oyun koşullarının rallinin sonucunu olumsuz etkileyecek şekilde bozulduğuna karar verir ise bu kararları değişmez.
4.3.3. Ancak, bazı koşullarda maç görevlilerinden biri tarafından verilen bir karar, diğerinin
kararı ile geçersiz sayılabilir. Örneğin; eğer hakem daha önceden, bir oyuncunun oyun yüzeyini
hareket ettirdiğini belirlemiş ise yardımcı hakemin topun kendisine yakın bir yan yüze çarptığı
konusundaki kararını geçersiz kılabilir. Benzer şekilde, eğer hakem, daha önce diğer masadan bir
topun oyun alanına girdiğini belirlemiş ise; yardımcı hakemin bir oyuncunun servis atışının geçerli
olmadığını tespiti cezalandırılmayacaktır.
4.3.4. Yardımcı hakem masanın hakeme göre karşı kenarında ve hakemin tam karşısına ağ ta-7-
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kımı hizasında ve masadan, yaklaşık hakemle eşit uzaklıkta oturmalıdır. Çift maçlarında yardımcı
hakemin ayakta durmasına gerek yoktur.
4.4. Zaman Tutucu
4.4.1. Bir yardımcı hakem zaman tutucu görevini üstlenebilir. Fakat bazı hakemler oyun
içindeki duraklama zamanlarını kendileri belirlemek istediklerinden olacak, bu görevi kendileri
üstlenmeyi tercih ederler. Zaman tutucuların, maç öncesi alışma süresini, oyun süresini, setler arası
zamanı ve izin verilen duraklama sürelerini tutması beklenir ve zamanla ilgili kararları kesindir.
4.5. Vuruş Sayıcı
4.5.1. Çabuklaştırılmış sisteme geçildiğinde, vuruş sayma normal olarak, ayrı bir görevli
tarafından üstlenilir. Fakat, yardımcı hakem de vuruş sayıcı olarak görev yapabilir. Vuruş sayıcının
görevi, karşılayıcının karşılama vuruşlarını saymaktır ve bu konudaki kararı kesindir ve geçersiz
sayılamaz. Yardımcı hakem vuruş sayıcı görevini üstlenmişse de yardımcı hakem olarak sorumlulukları da devam eder.
4.6. İtirazlar
4.6.1. Bir oyuncu veya bir takım maçında takım kaptanı; hakem, yardımcı hakem veya vuruş
sayıcının, yanlış kural yorumu olduğuna inandığı kararlarına itiraz edebilir. Ancak, bu görevlilerin
kendi yetki alanlarına giren konularda tespit ettikleri gerçek olgulara dayanan kararlarına itiraz
edilemez. Kural yorumları ile ilgili itirazlar başhakeme yapılabilir. Başhakemin kararı kesin olacaktır.
4.6.2. Ancak, eğer oyuncu veya kaptan başhakemin kararının doğru olmadığı inancında ise,
itiraz, oyuncunun bağlı olduğu Federasyon tarafından ITTF Kural Komitesi nezdinde sürdürülebilir. Bu Komite, gelecekteki benzeri olaylarda geçerli olmak üzere karar verecek, ancak, bu karar
itiraz konusu olayla ilgili olarak başhakemce verilmiş olan kararı değiştiremeyecektir. Kurallarla
kapsanmamış konularda, başhakemin kararma turnuva yönetim komitesi nezdinde de itiraz edilebilir.
4.6.3. İtirazlara cevaplarda, başhakem, ilgili prosedürlere uygun davranmalıdır. Bireysel yarışmalarda sadece oyuncu veya çifti muhatap almalı, takım kaptanı veya antrenörün oyuncusu
adına aracılık etmesine izin verilmemelidir. Sadece dil sorunu olması halinde bir tercüman yardımcı olabilir. Bir takım maçında kendi takım kaptanı tarafından desteklenmeyen oyuncu itirazları
dikkate alınmamalıdır.
4.6.4. İtiraz bir maç görevlisinin uygulamasına karşı ise, konunun tartışmasına sadece o görevli katılmalıdır. Başhakem bazı aşamalarda, olayı veya görüşünü diğer görevlilerden veya maçı
takip edenlerden de dinlemek isteyebilir. Ancak, bu kişi görüşünü açıkladıktan sonra, görüşmelerin ileri aşamalarına katılmamalı, konu ile doğrudan ilgisi olmayan kişilerin görüşmelere katılımı
kesinlikle önlenmelidir.
4.7. Hakem Değişim
4.7.1. Yarışma süresince, gerek bir maçtan önce veya gerekse oyun başladıktan sonra, bir maç
görevlisinin görevinin gereklerini yerine getirme konusunda şüpheler duyulabilir. Bu tür olaylar
nadir olmakla birlikte, karşılaşıldığında, başhakem, yetki ve otoritesini kullanmaya hazır olmalıdır.
Gerektiğinde en uygun tek çare görevlinin değiştirilmesi ise, başhakem bu yetkisini kullanmakta
çekingen davranmamalıdır.
4.7.2. Başhakem için esas sorun belirli bir görevlinin atanmasının veya atanmış bir görevlinin görevden alınmasının maçı haksız, kötü niyetli bir sonuca götürüp götürmeyeceğidir. Eğer bir
görevli doğru, tutarlı ve kararlı davranıyor ve kasti taraf tutma göstermiyorsa, sadece o görevlinin
kararlarının bir oyuncu veya çifti diğer oyuncu veya çiftten daha çok etkilemesi, başhakemin o
görevliyi değiştirmesi için kabul edilebilir bir neden oluşturmayacaktır.
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4.7.3. Bir oyuncunun, hakemin kuralları uygulamasında çok katı olduğu veya hakemin daha
önce de o oyuncu tarafından şikayet konusu edilmiş olması yönündeki şikayetleri, o oyuncunun
yer aldığı bir maçta otomatik olarak görevlendirilmemesine neden olmayacaktır. Benzer şekilde,
oyun süresince bu maç görevlisi ile bir oyuncu veya kaptan arasındaki anlaşmazlıklar ne kadar
uzamış olursa olsun, o görevlinin değiştirilmesi için yeterli gerekçe olmayacaktır.
4.7.4. Bir hakemin seyrek hataları, özellikle derhal düzeltilmişse, normal olarak onun görevden alınmasını gerektirmez. Maçın sonucunu etkilemeyeceği açık olduğu sürece, hatalar ısrarla
sürdürülse bile, başhakemin set sırasında müdahale etmemesi genellikle daha iyi olacaktır. Seyirci
üzerindeki olası etkisi de göz önünde tutularak tedbirler alınmalıdır.
4.7.5. Sadece ve sadece, eğer başhakem sonucu etkileyecek taraf tutulduğuna kesin kanaat
sahibi olmuşsa ve görevlinin yeterlilik veya kararlarından kaynaklanan tam bir güvensizlik oyuncularda oluşmuşsa, o görevliyi değiştirebilir. Değişiklik gereksiz telaş ve sorun yaratmadan yapılmalı ve başhakem değiştirilen görevliye, değiştirme kararının nedenlerini dikkatle açıklamalı ve
seyircilerin tenkit gösterilerine neden olmamalıdır.
4.7.6. Bir görevli yanlış kararları nedeniyle değiştirilmişse, kendi yetkisi içinde verilmiş olması şartıyla bu kararları sonucu oluşan skor değiştirilemez. Eğer kuralların yanlış yorumu veya
yetki alanı dışında verilmiş kararlar söz konusu ise, sonucun etkilendiği setin yeniden oynatılması
düşünülebilir. Ancak, ulaşılmış bulunan skordan devam edilmesi genellikle daha iyi olacaktır.
4.8.Sunum (Bakınız; Ek A, D, E, F & G)
4.8.1. Haklı ve doğru bir sonuca ulaşılmasındaki sorumlulukları dışında, maç görevlileri maçın sunumunda da önemli rol sahibidirler. Ancak, bu onların kişisel olarak ön plana çıkmalarına
neden olacak gösteriler yapmasına neden olmamalıdır. İyi bir maç görevlisi ekibin varlığı maç
içinde hissedilmemelidir. Bir başka ifade ile maç görevlileri ön plana çıkmamalıdır. Maçı daima
geri planda kalarak kontrol altmda tutmalı ve oyuncularla seyircilerin tüm dikkatlerini tamamen
maç üzerinde toplamalarını sağlamalıdır.
4.8.2. Maç görevlileri görev başında iken, tüm ilgi ve dikkatlerini yönettikleri, maç üzerinde
toplamalıdırlar. Maç görevlilerinin şakacı veya küçümser yada alaylı tutum ve yaklaşımları oyuncular tarafından hiçbir zaman hoş karşılanmaz. Zira, maç onlar için çok ciddi bir konudur. Maç
görevlileri, maç süresince, örneğin;çevre panoların düzeltilmesi, set sonucu maç topunun alınması
gibi, zorunlu belli amaçları dışında görev yerlerini terk etmemelidirler.
4.8.3. Maç görevlileri, görev başında değilken bile, otoritelerine güveni sarsıcı bağlı oldukları
Federasyon veya masa tenisi sporu açısından hoş karşılanmayabilecek davranışlardan kaçınmaya
özen göstermelidirler. Oyuncularla iyi ilişkiler önemlidir. Ancak, maç görevlileri, bazı oyuncularla
aşırı yakınlık ve samimiyet içinde gözükmemeye, tarafsızlıkları konusunda şüphe uyandıracak
davranışlardan kaçınmaya özen göstermelidirler. Diğer görevlileri veya organizatörleri aleni kritik
ve tenkit etmekten kaçınmalıdırlar.
4.8.4. Maç görevlileri, maç süresince oyun alanın görünümünden de sorumludurlar. Oyun
alanı düzenli tutulmalı, gereksiz malzemenin ve gereksiz kişilerin oyun alanı çevresinde bulunması önlenmelidir. Masanın konumunda ve çevre panolarında oluşabilecek düzensizlikler düzeltilmelidir. Alanda sadece maçla doğrudan sorumlu görevlilerin bulunması sağlanmalı ve oyun alanı
içinde görevlerini rahatlıkla yapabilecek yerlerde bulunmaları temin edilmelidir.
4.8.5. Organizatörler, genellikle, takım ve bireysel, maçlar için arena kenarındaki bankta
bulunabilecek kişi sayılarını belirleyici limitler koyarlar. Hakemin bir görevi de, bu sayıların aşılmamasının kontrolü ve aşılması halinde oyunu durdurarak, arena kenarında bulunmaması gereken
kişilerin oradan uzaklaştırılmasını sağlamaktır.
4.8.6. Bütün turnuvalarda profesyonel davranış ve tutum alışkanlık haline getirilmeli, hakem
her zaman doğal ve rahat bir ortamda hissetmelidir. (Bakınız: Ek F)
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4.9. Hakem Giysisi
4.9.1. Pek çok Federasyon, kendi maç görevlileri için giysilerde standartlar belirlemiştir.
Genellikle standart kıyafet tanımlarında belirlenen renkte ceket ve pantolon veya etek yer alır.
Ancak, aynı kıyafet bütün çevre koşullarında uygun olmayabilir. Örneğin; oyun salonunun rahatsız
edici ölçüde soğuk olduğu hallerde uygun olan bir kıyafet, çok sıcak salon ortamlarında, özellikle
çok uzun sürebilecek maçlarda, örneğin; bir ceket giyme zorunluluğu tahammül edilmez olabilir.
4.9.2. Bu gibi hallerde görevli ekip kendi aralarında anlaşarak kıyafetlerinde bazı kabul
edilebilir (makul) değişiklikler yapabilirler. Örneğin; hepsi aynı renkte olmak koşuluyla kazak
giyilmesi kabul edilebilir. Kıyafet konusunda en önemli husus, görevlilerin düzgün, derli toplu,
olabildiğince bir örnek giyinmiş olmalarıdır. Görevlilerin normal kıyafete göre yapmayı önerdikleri makul değişiklikler yarışma organizasyon komitesince de kabul edilebilir bulunmalı ve onaylanmış olmalıdır.
4.9.3. Hakem ve Başhakem Komitesi (URC), Dünya Unvanlı Yarışmalarda görev yapacak
hakemler için bir kıyafet belirlemiştir (Bakınız Ek-G). Diğer ITTF onaylı yarışmalar için Uluslararası Hakemler ulusal federasyonlarının üniformasını veya ITTF Uluslararası Hakem üniformasını
giyebilirler.
4.9.4. Başhakem tarafından tıbbı veya dini nedenlerle izin verilen haller dışında, şapka veya
başlık giyilemez. Eşofman, rüzgarlık v.b. giysiler asla giyilmemelidir.
5. OYUN KOŞULLARI
5.1. Oyun koşullarının kabul edilebilirliği konusunda son karar yetkisi başhakemdedir. Ancak, normal olarak, özellikle oyun başladıktan sonra, oyun koşullarında sapmalar meydana geldiğinde bunlarla ilk karşılaşan, ilk gören, maçın hakemi olacaktır. Bu nedenle hakemler, oyun
koşulları ile ilgili kural ve yönetmelikleri iyi bilmeli ve meydana gelen sapmalar kendi düzeltme
yetkisi içinde değilse, başhakeme uygun ve doğru bir şekilde rapor edebilmelidir.
5.2.0yun alanı ve ışıklandırmanın yüksekliği, normal olarak oyun salonu düzenlendiği, masalar ve ağ takımları uygun bir şekilde yerleştirildiği zaman kontrol edilmiş olmalıdır. Ancak, maçın
hakemi, oyun başlamadan önce oyun koşullarını bozabilecek herhangi bir değişiklik olmadığından
emin olmalıdır. Örneğin; ışık kaynaklarında oluşabilecek bozukluklar, masanın ve çevre panoların
yerlerinden oynamış olmaları veya ağ takımının gerginliğinin gevşemiş olması muhakkak hakem
tarafından kontrol edilmelidir.
5.3. Maçın hakemi, mümkün olan hallerde sapmaları şahsen gidermeye çalışmalı, ancak,
yapamıyorsa oyunu bekletmek yerine derhal başhakeme uygun şekilde bildirmelidir. Başhakem
uygun oyun koşulları yeniden oluşturuluncaya kadar maçı geciktirebileceği gibi, bir başka masaya
da aktarabilir. Ancak, oyun koşullarındaki bozulma ve sapmalar önemsiz boyutlarda ise, başhakem
ve oyuncular bu bozulmayı dikkate almaksızın, maçın idealden daha düşük koşullarda devam etmesi konusunda anlaşabilirler.
5.4. Maç görevlileri, reklam kurallarına uyulduğunun gözlenmesinden sorumludurlar. Oyun
alanının içinde ve çevresindeki malzeme ve teçhizat üzerindeki reklamların sayısı, boyutları ve
rengi, başhakem tarafından, gerektiğinde düzeltmelerin maçın başlamadan önce yapılabilmesine
olanak tanıyacak şekilde, zamanında kontrol edilmelidir. Yarışma sırasında, hakemler, oyuncuların
giysi ve numaralarının üzerindeki reklamların sınırlamalara uygun olduğunu denetlemelidir.
5.5. Ağın gerginliğinin ve yüksekliğinin kontrolü hakem ve yardımcı hakem için önemlidir.
Çift maçlarını içeren takım yarışmaları da dahil bütün maçlardan önce bu kontrolün yapılması gereklidir. Hakemin eli ile dokunarak tahmini bir karar vermesi uygun olmaz. Bazı masa tenisi malzemesi satıcıları, tutarlılığı sağlamak üzere “ağ ölçer” üretmektedirler. Bu ağ ölçerler, tam lOOgr.
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ağırlığındadır ve iki kademelidir. Birinci kademe 15,25cm. uzunluğunda, diğeri lcm. daha kısadır.
Uzun kademe ile ağın yüksekliği kontrol edildikten sonra, kısa kademe ağın üstüne oturtulur ve ağ
ölçerin ayakları oyun yüzeyine değinceye kadar, ağ gerginliği ayarlanır.
6. TOP
6.1. Tip
6.1.1. Maçta kullanılan topun, yarışma için belirlenen marka, kalite ve renkte olmasının temini hakemin görevidir. Her iki oyuncu veya çift bir başka cins topla oynanmasını tercih etse bile
buna kesinlikle izin verilemez. Bir oyuncunun, verilen topu bir başkası ile değiştirme girişimi,
centilmenlik dışı davranış olarak sayılabilir ve ilgili kurallara göre değerlendirilir.
6.2.Seçim
6.2.1. Oyuncuların maç toplarını oyun alanında seçmelerine izin verilmez. Ancak, nerede
mümkünse, maç masasına gelmelerinden önce, top seçimi için olanak sağlanmalıdır. Oyuncular,
maç için kendi seçmiş oldukları toplar arasından, hakem tarafından rastgele alınan bir topu kabul
etmek zorundadırlar. Eğer herhangi bir nedenle oyuncular maç toplan için seçim yapamamışlarsa,
yarışma için belirlenmiş marka, tip ve renkte yeni bir kutu top içinden hakemin rastgele alacağı
top, maç topu olacaktır.
6.2.2. Aynı prosedür, maç sırasında topun kaybolması veya topun kırılması halinde de uygulanacaktır. Bu halde, oyuncuların yeni topla kısa bir süre alışma çalışması yapmalarına izin verilecektir. Ancak, oyunculara açıkça belirtilmelidir ki, bu süre onlara sadece yeni topun özelliklerini
tanıyabilmeleri için verilmiştir, topu test etme ve değiştirilmesi için istekte bulunma hakları yoktur.
7. RAKET
7.1. Raket Kaplamaları
7.1.1. Raketin topa vurmada kullanılan yüzü, belirlenmiş olan bir malzeme ile kaplanmış
olmalı ve kaplanmış olsun veya olmasın, bir yüzü kırmızı diğer yüzü siyah olmalıdır. Kaplama
malzemesi raket tablasını aşmamak üzere kaplamalıdır. Ancak, bu konuda bazı toleranslar tanınabilir. Başhakem toleransın ne olacağı, bir başka değişle neyin kabul edilebilir olduğu konusunda
hakemlere tavsiyede bulunmalıdır. Bir kıstas olarak, pek çok başhakem tarafından, raket kaplamasının, tabladan ±2mm. sapma gösterebileceği kabul edilebilir bir sınır olduğu söylenebilir.
7.1.2. Uluslararası kurallara uygun olarak oynanan yarışmalarda, kaplama malzemesi ITTF
tarafından onaylanmış tipler arasından seçilmiş olmalıdır. ITTF tarafından onaylanan kaplama
malzemeleri ITTF logosunu ve yapımcı firmanın logo veya ticari markasını taşırlar. Oyuncuların
kaplama malzemesini, tablalarına, bu logo ve işaretlerin hakem tarafından kontrol edebilmesini
sağlamak üzere raketin tutma kısmına yakın açıkça görülecek bir şekilde yapıştırmaları istenir.
7.1.3. Sadece geçerli kural ve yönetmeliklere uygun malzemelerin kullanılmasına izin verilmiş olmakla birlikte, onaylı bir malzemenin otomatik olarak uygun olduğu düşünülmemelidir.
Örneğin; orijinal sünger tabakası daha kalın bir tabaka ile değiştirilmiş olabilir, yapıştırıcı, lastik
tabakanın kabarmasına neden olabilir. Dolayısıyla kaplama malzemesinin kalınlığı hakem tarafından daima kontrol edilmelidir. ITTF tarafından onaylanmış kaplama kullanılmalıdır. Kaplamada
fiziksel, kimyasal veya başka şekilde oyun koşullarını özelliklerini etkileyebilecek yapılmamalıdır.
Örneğin; sürtünme, renk, yüzey v.b. ve raket kontrol testindeki bütün parametrelerden başarıyla
geçmelidir.
7.1.4. Bir hakem veya başhakem için karar verilmesi en zor konulardan biri raket kaplamalarında, kabul edilebilir parlaklıktır. Her ne kadar bu bir EEL parlaklık ölçme cihazı ile ölçülebilse
de,.bu cihaz her yarışmada bulunmayabilir ve daha pratik bir yol bulunmalıdır. Bir kılavuz olarak,
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diyelim ki, bir ağ ölçer raket yüzeyi ile bir açı oluşturacak şekilde yerleştirildiğinde harfler net “bir
şekilde ayırt edilebiliyor ise raketin kaplaması çok parlak kabul edilebilir.
7.1.5. Hakem, raket kaplamasını, geçerli onaylanmış raket kaplamaları listesine göre kontrol
etmelidir. Raket kaplaması üzerinde ITTF yazısı ve logosu bulunması, her zaman, bu kaplamanın
geçerli olduğu anlamına gelmez. Geçerli, onaylanmış raket kaplamaları listesi ITTF web sayfasından (www.ittf.com) görülebilir.
7.2. Yapıştırıcılar
7.2.1. Kaplamalar, raket tablalarına sadece basınca duyarlı, kendinden yapışan tabakalar halinde veya belli zararlı çözücüler içermeyen sıvı yapıştırıcılarla yapıştırılabilir. Organizatörlerin
uygun şekilde havalandırılma olanağı olan kaplama yapıştırma odaları sağlamaları istenir. Oyuncular sıvı yapıştırıcıları veya ilgili sıvı çözücüleri, bu özel oda dışında, örneğin; soyunma odaları,
antrenman odaları, seyirci tribünleri gibi salonun başka mahallerinde kullanmamalıdır.
7.2.2. Zararlı uçucu bileşikler içeren yapıştırıcılara ITTF tarafından onay verilmemektedir.
Uçucu bileşikler kullanmamaları konusunda ITTF tüm sporcuları bilgilendirmiştir, böylece bu tip
yapıştırıcıları kullanan sporcu kendini riske atmış olacaktır.2008 yılında başlayarak ITTF tarafmdan uygulanan sıfır toleranslı raket kontrol programı, başlarda “e-nez” cihazı kullanılarak yapılıyordu, fakat şimdilerde mini RAE cihazı tüm sporcuların kullandığı raketlerin uçucu bileşikler
içermediğinden emin olmak için kullanılmaktadır. Uçucu organik çözücü içeren yapıştırıcılar, spor
tesisi içinde kullanılmayacaktır.
7.2.3. Önemli yarışmalarda bir raket kontrol merkezi kurulur ve maç sonrasında raketler
yasaklanan çözücülerin varlığı, kalınlık, düzlük ve parlaklık ile ilgili test edilir. Çeyrek finalden
itibaren raketler maçtan önce test edilir.
7.2.4. Bir raket maç öncesi yapılan testi geçemezse rakete el konulacak ve oyuncu başka
bir raket kullanacaktır. Eğer yedek raketin maçtan önce kontrolü için yeterli vakit yok ise maçtan
sonrada kontrol edilebilir. Bir raket kontroller sonucunda uygun bulunursa işaretlenir ve kağıt zarf
içinde maçın yapılacağı masada hakeme teslim edilir.
7.2.5. Eğer bir raket maç sonrası testten kalırsa, kusurlu oyuncuya 2010 Dünya Şampiyonasında uygulandığı gibi ceza işlemi uygulanacaktır.
7.2.6. Gönüllü olarak maç öncesi yaptırılan testler herhangi bir cezaya neden olmayacaktır.
Raket kontrolü ile ilgili bütün detaylar www.ittf.com adresinde bulunabilir.
7.3.Kontrol
7.3.1. Hakemler, maçın başlamasını geciktirmemek üzere, oyuncuların kullanacakları raketleri, alışma süresi başlangıcından önce kontrol etmelidirler. Hasar halinde değiştirilme nedeniyle
yapılacak müteakip kontrol, mümkün olduğunca sakin, tartışmaya neden olmayacak şekilde sürdürülmelidir. Rakip oyunculara, kullanılacak raketi inceleme olanağı daima verilmelidir.
7.3.2. Eğer bir hakem raketin kurallara uygun olmadığına karar verirse, bunun nedenlerini
oyuncuya açıklamalıdır. Eğer neden bir gerekçeye dayalı ise, örneğin; kaplama malzemesinin aşırı
kalınlığı gibi. Ancak, oyuncunun kararı kabul etmemesi durumunda konu hakemce, başhakeme
rapor edilmelidir. Başhakemin kararı kesin ve son karar olacaktır. Benzer bir şekilde, hakemin kabul edilebilir gördüğü bir rakete, rakip oyuncu itiraz edecek olursa, itirazın geçerliliğine başhakem
karar vermelidir.
7.3.3. Maç sırasında, raket kaza sonucu kullanılamayacak ölçüde hasara uğramadıkça, bir
oyuncunun raketini değiştirmesine izin verilmeyecektir. Eğer, bir oyuncunun hasarsız raketini değiştirdiği belirlenecek olursa hakem oyunu derhal durdurmalı ve durumu başhakeme bildirmelidir.
Başhakem oyuncuyu diskalifiye edebilir.
7.3.4. Oyuncular setler arasında raketlerini normal olarak, masa üzerine bırakmalı ve ha- 12 -
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kemin özel izni olmaksızın oradan almamalıdır. Eğer, bir oyuncu hakemin izni ile, herhangi bir
nedenle bir ara sırasında raketini yanına alacak olursa, takip eden set başlamadan önce raketinin
hakem ve rakibi tarafmdan kontrol edilmesine olanak verecektir.
7.4. Hasar
7.4.1. Bir oyuncunun kullanmaya başlarken kurallara uygun olan raketi, oyun sırasında, kaplama tabakasının sürekliliğinin veya pütürlerinin üniformluğunun yüzeyinin önemli bir bölümünde bozulması gibi, kurallara uygunluğunu geçersiz kalacak ölçüde hasara uğrayabilir. Eğer bir
oyuncu, hasara uğrayan bu raketi ile oyuna devam etmek ister, ancak, hakem raketin kurallara
uygunluğundan herhangi bir şüphe duyarsa, derhal durumu başhakeme bildirmelidir.
7.4.2. Başhakem, hasarlı raketin kullanılıp kullanılamayacağına karar verirken öncelikle rakibin çıkarlarını göz önüne almalıdır. Böyle bir raketle yapılan vuruşlarda top, büyük bir olasılıkla
tahmin edilemeyen şekilde yansıma yapacak ve bu durum her iki oyuncu için güçlüklere neden
olacaktır. Raketi kullanmak isteyen oyuncu, bu riski üstlenmeyi kabul etmiş olsa bile, hasarlı bir
raketin kullanılıp kullanılmayacağı konusunda karar, başhakem tarafından verilecektir.
8. GİYSİLER
8.1. Renk
8.1.1. Giysilerin ana rengi kullanılan topun renginden açıkça farklı olmalıdır. Ancak, burada
“ ana” renk giyside en büyük alanı kaplayan renk anlamında kullanılmamaktadır. Formanın ön
yüzünde alanın %40’ını kapsayan tek parça halinde yer alan bir renk, hakim renk olabilirken, aynı
renk daha geniş bir alanda düzgün dağılmış olarak yer alacak olsa göreceli olarak daha az dikkat
çekici olabilir. Bu maddenin amacı; topun görünürlülüğünden emin olmaktır, bu nedenle formanın
sırt rengi önemsenmeyebilir.
8.1.2. Önemli olan giysinin görülen rengidir ve başhakem bu rengin, topun rengiyle yeterli
bir kontrast sağlayıp sağlamadığına karar vermelidir. Hakim rengi sarı olan bir giysi, portakal
rengi bir topla oynanan maçta, kabul edilebilir görülebilir, beyaz zemine sahip desenli bir forma da
beyaz topla oynanan bir maçta uygun bulunabilir, yeter ki, formanın hissedilen rengi ve top açıkça
farklı renkte olsunlar.
8.1.3. Armaların rengi veya boyutları hakkında belirlenmiş özel bir kısıtlama olmamakla
birlikte onlar da formanın renk ve tasarım gereklerini karşılamalıdır. Formanın sırtında oyuncular,
kendilerini veya federasyonlarını yada kulüp maçlarında kulüplerini tanımlayan yazıları bulundurabilirler. Burada, beyaz veya herhangi başka bir renk kullanılabilir. Ancak bu ibareler, oyuncuların taşıması organizatörlerce istenen tanımlayıcı numaraları örtmemelidir.
8.1.4. Rakip oyuncu ve çiftler açıkça farklı renklerde formalar giymelidir. Hakem, bu konudaki sorunları oyuncular alışma çalışmalarına başlamadan, tercihen oyun alanına gelmelerinden
önce çözmelidir.
8.1.5. Rakip oyuncular tarafından giyilen formaların yeterince farklı olmadığını düşünen bir
hakem, oyunculardan, hangisinin formaları değiştireceği konusunda karar vermelerini istemelidir.
Eğer oyuncular bu konuda anlaşamazlarsa, hakem sonucu kur’a atışı ile çözmeye çalışmalıdır.
Eğer oyuncular buna da yanaşmazlarsa, konu başhakeme bildirilmelidir. Başhakemce, taraflardan
hangisinin formasını değiştirmesi konusunda yine anlaşma sağlanamazsa, karar kur’a ile belirlenmelidir.
8.1.6. Bu uygulamanın amacı, seyircilerin, oyuncuları formalarından ayırt edebilmelerine
yardımcı olmaktır. Bu nedenle, seyircilerin oyun alanından olan uzaklığı da kararda dikkate alınmalıdır. Yakından bakıldığında oldukça farklı görülen renkler, seyirci tribünlerinin arka sıralarından adeta aynı gibi görülebilir. Bu nedenle rakip oyuncuların formaları, tercihen farklı ana renklerde olmalı ve aynı rengin farklı tonlarında olmamalıdır.
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8.2.Giysi Tasarımı
8.2.1. Giysiler, suç olabilecek sembol veya harfler veya oyunu adileştirecek herhangi bir
şeyi taşımamak koşulu ile herhangi bir tasarımda olabilir. Başhakem, nelerin kabul edilebilir olduğunun belirlenmesinden sorumludur. Müstehcen resimler veya kelimeler ve herhangi bir dilde,
politik slogan veya mesajlar kabul edilmeyecek örneklerdir.
8.2.2. Uluslararası yarışmalarda, aynı Federasyonun çift maçına çıkan oyuncularının, ana
renkler aynı olmak ve kendi Ulusal Federasyonlarınca uygun görülmesi koşuluyla, farklı üreticilerin giysilerini giymelerine izin verilmektedir. Dünya, Olimpiyat ve Paralimpik yarışmalarında
aynı Federasyonun oyuncuları çorap, ayakkabı, giysilerindeki reklamların tasarım, renk, boyut ve
sayılarındaki olası farklılıklar dışında bir örnek giyinmelidirler.
8.3. RekIamlar
8.3.1. Belli bazı ürünlerin reklamları hariç olmak üzere, gömlek, şort veya etekler yapımcı
firmanın marka veya logosuna ek olarak reklam taşıyabilir. Bu reklamlar, rakibin görüşünü engelleyecek şekilde göz alıcı veya ışık yansıtıcı parlaklıkta olmamak ve suç unsuru içeren kelime veya
semboller içermemek koşulu ile herhangi bir tasarımda olabilecek, ancak, ebat ve sayı ile ilgili
sınırlamalara uyacaktır.
8.4. Kurallara Uygunluk v
8.4.1. Oyuncuların giysilerinin ilgili yönetmelik hükümlerine uygunluğunu değerlendirme
olanağı normal olarak ilk önce hakemlerindir. Eğer hakem, giysilerin kurallara uymadığından emin
ise, oyuncuya bunu, sebebi ile birlikte söylemelidir. Eğer oyuncu, hakemin görüşünü kabul ederek
giysisini düzeltir veya geçerli bir yenisi ile değiştirirse, başkaca bir işleme gerek kalmaz. Ancak,
hakem emin değilse veya oyuncu hakemin görüşünü kabul etmezse, başhakeme danışmalıdır.
8.4.2. Giysinin yönetmeliklere uygunluğunun belirlenmesi, genellikle bir karar konusudur ve
bu konuda başhakemin kararı kesin ve son karar olacaktır.
8.4.3. Hakemlerin giysiler konusundaki şüphelerini, başhakeme bildirmeleri beklenmekle
birlikte, başhakem de zaman zaman oyun salonuna bakarak, kendi kontrolünü yapmalı ve gerekli
standartlara uygunlukta açık hatalar olmadığını denetlemelidir. Bu, bir yarışmada olduğunca erken
yapılmalıdır. Zira önceki birkaç maçta, sorun görülmeden kabul edilmiş bir giysinin yasaklanmasını mazur göstermek zor olacaktır.
8.4.4. Giysilerin ve diğer oyun teçhizatının yasallığı konusunda karar verirken, başhakem,
hem o yarışmadaki oyuncular arasında, ve mümkün olduğunca, benzeri diğer yarışmalarda uygulanan standartlarla tutarlı olmalıdır. Emin olmadığı hallerde, öncelerde genel kabul görmüş benzeri
giysilerle ve geniş çaplı standart kullanımlarla mukayese yapabilmelidir.
8.4.5. Yönetmelikler “normal giysi”yi tanımlar, ancak, başlık ve bisikletçi şortu gibi giysileri
özellikle yasaklamaz. Başhakem sporun tanıtımını da göz önüne alarak, her durumda hangi giysilere izin vereceğini kararlaştırmalıdır. Dini nedenlerle giyilen başlıklar ve oyuncunun görüşünü
engelleyen uzun saçlar için kullanılan saç bantları açıkça kabul edilebilirse de, pek çok başhakem
ters takılmış beyzbol kepinin kullanılmasına izin vermez.
8.4.6. Adalelerin sıcak tutulması amacıyla, genellikle normal şortların altına bisikletçi şortu
giyilmesi, gittikçe artan ölçüde yaygınlaşmakta ve bu uygulama genel olarak kabul edilmektedir.
Ancak, bu tür şortların giyildiği hallerde, normal şortlarla aynı renkte olması ve hiçbir şekilde
herhangi bir reklam veya başkaca yazı ve işaret taşımamaları tavsiye edilmektedir.
8.4.7. Eğer bir oyuncu, rakibi tarafından kullanılan ve parlak yansımalar yapan parlak takı
veya benzeri diğer nesnelerin gözünü aldığını söyleyerek itiraz edecek olursa, hakem itiraz konusunu nesnelerin örtülmesi veya çıkarılmasını istemelidir. Eğer bu istek reddedilirse, hakem itirazı
desteklesin veya desteklemesin, konu başhakeme rapor edilmelidir. Nesnelerin önceki maçlarda
- 14 -
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kullanılmış olması geçerli bir mazeret olmaz ve her olay kendi içinde değerlendirilerek kararlaştırılmalıdır.
8.5. Eşofmanlar
8.5.1. Bir oyuncu oyun sırasında normal olarak eşofmanının herhangi bir parçasını giyemez,
ancak bazı hallerde başhakem oyuncuya bu izini verebilir. Örnek olarak, oyun salonunun adale
gerilmelerine neden olabilecek şekilde aşırı soğuk olması, oyuncunun bacak engelli olması veya
bacağında yara bulunması gibi kapalı tutmayı tercih ettiği haller gösterilebilir. Eğer oyunda eşofman giyilecek ise, o da giysilerle ilgili gerekleri sağlamalıdır. Fiziksel engeli olan, ayakta veya
tekerlekli sandalyede, oyuncu maç boyunca eşofmanın pantolon bölümünü giyebilir fakat kot pantolon giyilmesine izin verilmez
8.6. Giysi Değişimi
8.6.1. Oyuncuların, seyircilerin gözü önünde giysi değiştirmelerine izin verilmemelidir. Eğer
bir oyuncu giysisinin yırtılması ya da aşırı terden ıslanması gibi nedenlerle giysi değiştirme ihtiyacı duyarsa, herhangi bir oyun dışı arada, bu amaçla oyun alanından ayrılmasına, bir görevlinin
eşliğinde olmak kaydıyla izin verilebilir. Başhakem bu yetkisini, ya her olayda ya da genel olarak
maçlar başlamadan önce hakemlere devredebilir.
9. TANIMLAR
9.1.0yunu yöneten kurallar bir tanımlar setini izlerler. Bu tanımların ana amacı kurallarda yer
alan ve normal anlamalarından farklı olabilecek kelimelerin, ana teknik terimlerin önemini açıklamaktır. Tanımların, doğrudan ilgisi olmayan şartları kapsamasında kuralların yorumuna sıkça
yardımcı oldukları da göz ardı edilmemelidir.
9.2. Örneğin; topa “vurmak” tanımı, “topa elde tutulan raketle veya bileğinin altına kadar
raket eli ile dokunmak” anlamını taşır. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere, ralli sırasında raketini
düşüren bir oyuncunun, topa daha önce raketi tutmakta olan eli ile vurmaya teşebbüs etmesi iyi bir
karşılama olmayacaktır. Zira, tanımlara uygun olarak vurmamaktadır.
9.3. Aynı nedenle, raketi topa fırlatmak suretiyle de iyi bir karşılama yapılamaz. Çünkü topla
temas anında raket, raket elinde bulunmamaktadır. Ancak bir oyuncu, oyun esnasında, raketini
bir elinden diğerine alabilir ve topa, hangisinde olursa olsun, elinde tuttuğu raketle vurabilir. Zira
vuruş anında raketi tutan el otomatik olarak “raket eli” olmaktadır.
9.4. Topun ne zaman “oyunda” olduğunun iyi anlaşılması da çok önemlidir. Çünkü, ceza sayıları hariç, sadece top oyunda iken sayı oluşabilir. Top servisçinin serbest elinin ayasından, servis
için yukarıya doğru fırlatılmadan hemen önce sabit olarak durduğu son andan itibaren oyundadır
derken, servisçi bu hareketi yapıncaya kadar, “bu an” tanımlanmamıştır.
9.5. Bu nedenle, servisçinin topu yukarıya doğru fırlatmasından önce, top kazara elinden
yuvarlanırsa, rakibi bir sayı kazanmayacaktır. Çünkü top o esnada oyunda değildir. Aynı nedenle,
bir oyuncu serbest elinin ayasına yerleştirip sabit olarak tuttuktan sonra, atacağı servisin tipi için
fikri değiştirip, yeni konumunu almak üzere hareket edebilir. Topu yukarıya doğru fırlatmak üzere
herhangi bir teşebbüste bulunulmadığı sürece, herhangi bir sayı oluşmayacaktır.
9.6. Top, oyuna girdiği andan, ralli let veya sayı olarak sonuçlandığı ana kadar oyunda kalır.
Top oyun alanı dışına gittiği veya ışıklara dokunmaksızın onların üstünde bir seviyeye çıktığı için
oyun dışı sayılamaz, ancak, rakibi tarafından son olarak vurulduğu andan itibaren bir oyuncunun
yarı alanının üstünden veya uç çizgisinden, oyun alanına dokunmaksızın geçerse oyun dışı kalmış
olacaktır.
9.7. “Engelleme” tanımına göre bir oyuncunun cezalandırılması için oyuncunun rakibinin iyi
bir karşılama yapmasını önleyecek şekilde topun yolunu kesmesi gerekir. Eğer topun yolunun ke- 15 -
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silmesi, oyuncunun uç çizgisini geçtikten sonra veya yan çizgilerin dışında veya bir başka deyişle
oyun yüzeyinden dışarıya doğru hareket etmekte iken meydana gelirse, bir engelleme söz konusu
olmayacaktır.
10. SERVİS
10.1. Tutarlılık
10.1.1. Servis kuralının tutarlı uygulanması daima güçlük gösterir. Nedeni, muhtemelen çok
karmaşık hale gelmiş olmasından kaynaklanmaktadır ve bazen hakemlerde, kontrolünü kolay buldukları konulara daha çok dikkat etme eğilimi vardır. Bu eğilimi dengelemek üzere, hakem çeşitli
gereklerin amacını aklında tutmalı ve onların, bu amaçların karşılanmasını sağlayacak bir şekilde
uygulandığına emin olmaya çalışmalıdır.
10.2. Serbest El
10.2.1. Servisçinin serbest elinin açık olması ile, topa, yukarıya doğru fırlatılırken herhangi
bir şekilde falso verilmemesi sağlanmak istenmektedir. Kuralın uygulanmasında hakem servisçinin serbest elinin açıklık derecesinin belirlenmesi gibi detaylar yerine, topun servisçinin serbest
elinin ayasında serbestçe durduğu konusunda emin olmaya çalışmalıdır.
10.2.2. Topun elin ayasında serbestçe hareketsiz durduğunun görülebilmesine yardımcı olmak üzere, topun oyun yüzeyinin üstünde bir seviyede sabit olması istenmektedir. Serbest el sabit
tutulmayıp, masa yüzeyinden aşağıya doğru düşürülüp, sonra topu fırlatmak üzere, kolun yukarıya
doğru topla sürülmesi, eğer ele, oyun yüzeyinin üstünde bir seviyede bir duraklama verilmeyecek
olursa, servisin kural dışı olmasına neden olacaktır.
10.2.3. Serbest elin tamamı değil, ama top; servisin başlangıcından, yukarıya doğru fırlatıldığı ana kadar, servisçinin uç çizgisinin gerisinde olmalıdır. Böylece bir oyuncu, kolu ve serbest
elinin bir kısmı oyun yüzeyi üzerinde olmasına rağmen, top açıkça uç çizgisinin gerisinde olmak
şartı ile servisine cezalandırılmaksızın başlayabilir.
10.3. Topu Fırlatma
10.3.1. Servisçinin topu, “dike yakın” bir açıyla yukarı doğru fırlatması ve topun, elini terk
ettikten sonra en az 16cm. yükselmesi gereklidir. Bu topun düşey doğrultu ile, önceden belirtilen
45 derecelik açı yerine birkaç derecelik açı içinde yükseltilmesi anlamına gelir. Top yeterince
yükselmelidir ki, hakem, , onun yanlara doğru veya diagonal olarak değil, yukarıya doğru fırlatıldığından emin olabilsin. Şekil 10.3.1’deki B ve C servisleri kabul edilebilir açıdayken, A ve D
servisleri değildir. Vuruşun yüksekliği de vuruşun dikey olarak yapıldığının belirlenmesi sağlayan
faktörlerden biridir. Şekil 10.3.2’de gösterildiği şekilde top, aynı yerden fırlatıldığı ve aynı yükseklikten vurulduğu halde, A servisi hatalı, B servisi kabul edilebilir sayılacaktır.

Şekil 10.3.1

Şekil 10.3.2

- 16 -

MASA TENİSİ MAÇ GÖREVLİLERİ İÇİN EL KİTABI / 2011-2012

10.3.2. 16 cm’lik alt limit, ağın yüksekliğinden çok az daha büyüktür ve bu da hakem için
uygun bir referans oluşturacaktır.
10.4. Topa Vurma
10.4.1. Topa, fırlatıldıktan sonra, yörüngesinin en üst noktasından düşmeye başlamasından
önce vurulmamalıdır. Raketle temas anında top, oyun yüzeyinin üstünde bir seviyede ve uç çizginin gerisinde olmalıdır.
10.5. Görülebilirlik
10.5.1. Geçerli servis kuralının ana koşulu, servisçiyi, tüm servis atışı süresince topun rakip, hakem ve yardımcı hakem tarafından görülebilmesini sağlamakla yükümlüdür. Hakem veya
yardımcı hakem, hiçbir safhada servisçinin gövdesinin herhangi bir parçasıyla veya servisçinin
veya çiftinin giydiği veya taktığı herhangi bir kıyafetle karşılayıcıdan topun saklanmadığına dikkat
etmelidir ve servisçinin topu fırlattıktan sonra serbest elide içeren serbest kolunu, top ile ağ takımı
arasında ki boşluktan çıkardığına dikkat etmelidir.
10.5.2. Servis başlangıcında top, mutlaka oyun yüzeyinin üstünde bir seviyede olmalıdır.
Ancak, karşılayıcının, servis atışı boyunca servisçinin raketini görmesini gerekli kılan bir hüküm
bulunmamaktadır. Dolayısıyla servisçi, raketini, örneğin arkasında gizleyerek servise başlayabilir.
10.5.3. Ağ takımı hizasındaki konumları ile hakem ve/veya yardımcı hakem için topa kural
dışı vurulduğunun belirlenmesi, eğer topa uç çizgisine çok yakın veya bir oyuncunun gövdesinin
yanında vurulmuşsa, pek mümkün olmayabilir. Ancak, servis atışının kurallara uygun olduğunun
görülebilmesinin sağlanması, servisçinin sorumluluğundadır. Eğer servis atışı, kurallara uygunluk
sınırında yapılmış ise, oyuncu cezalandırılma riskini üstlenmiş olacaktır.
10.6. Uyarı
10.6.1. Hakem veya yardımcı hakem, emin olmadığı ancak, kurallara uygunluğundan şüphe
duyduğu servis atışında oyuncuyu, aleyhine sayı vermeksizin uyarabilir. Ancak bu amaçla bir maç
süresince bir kez uyarı yapılabilir. Aynı maçta oyuncunun veya çift maçında eşinin takip eden aynı
veya bir başka nedenle şüpheli servis atışlarında, rakibe bir sayı verilecektir. Servis uyarıları için
sarı kart kullanılmamalıdır.
10.6.2. Hakem veya yardımcı hakemden herhangi biri servis konusunda uyarıda bulunabilir.
10.6.3. Resmi bir uyarı yapılmış olsun veya olmasın, servisi marjinal ölçülerde kabul edilebilir olan oyuncunun ralliler arasında, herhangi bir sapmanın servisi kural dışı yapabileceği konusunda hakem veya yardımcı hakem tarafından uyarılmasında bir engel yoktur. Yaygın inanışın aksine,
oyuncunun ilk kural dışı servisinde uyarılması gerekmez, kurallara uygunlukta açık bir hata daima
bir sayı ile cezalandırılmalıdır.
10.6.4. Hakem veya yardımcı hakem, servisçiye bir avantaj sağlamadığı düşüncesi ve bir
hata olduğu ümidiyle ilk olayda görmezden gelme hakkına sahip değildir. Hata, maçın kritik bir
aşamasında tekrar edilebilir ve oyuncu bu kez cezalandırılacak olursa, hareketinin kural dışı olduğu konusunda önceden bir uyarı almadığı yolunda itiraza kendinde hak görebilir.
10.6.5. Hakem, oyuncunun fiziksel engeli yüzünden geçerli servis gereklerinin yerine getirilemediği kanaatinde ise bu gerekleri aramayabilir. Bu durum sınıf 1 ve sınıf 2 oyuncular için
her zaman yapılır ( Bakınız Ek- H). Bu oyuncunun uluslararası sınıflandırma kartı, doğru servis
koşullarını yerine getiremeyeceği ile ilgili fiziksel sınırlamaları gösteren bir bölüm içerir.
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11. LET

11.1. Amaç
11.1.1. Let’in asıl amacı, ralli sonucunu etkileyebilecek bazı olaylar olduğunda, sayı vermeden rallinin sonlandırılmasıdır. Ancak, oyunu geçici olarak durdurmayı gerektiren başka nedenlerde vardır. Bu nedenler arasında, skorda oluşan hatayı düzeltmek, servis sırasındaki hataların düzeltilmesi ya da oyuncuların oynamakta oldukları yarı alanlarını değiştirilmesinin gerektiği durumlar
veya zaman limitine ulaşıldığında çabuklaştırılmış sisteme geçilmesi söylenebilir.
11.2. Serviste Topun Ağa Değmesi
11.2.1. Let’in en yaygın sebebi; serviste, üstünden geçerken topun ağ takımına temas etmesidir. Top ağa değdiği ana kadar servis iyi bir servis ise, ancak daha sonra top karşılayıcının yarı
alanına doğru bir şekilde temas eder veya karşılayıcı oyuncu veya çift tarafından engellenirse; ralli
let ile sonlandırılacaktır. Eğer top doğru alana temas etmez ise, karşılayıcı bir sayı kazanacaktır.
11.2.2. Servis sırasında top ağ takımına değdikten sonra hakem ve yardımcı hakem, oyunun
durmasına neden olabilecek başka bir sebep yok ise topun doğru alana çarpmasını beklemeli ve
sonra uygun anonsu yapmalıdır (Bakınız Ek-E)
11.2.3. Hakem veya yardımcı hakemden biri, serviste topun ağa değdiğine emin ise, ralli let
ile kesilecektir. Hatta, serviste topun ağa değdiği şüphesi varsa ve başkaca bir kusurun olmadığı
hallerde bile oyunun devamına izin vermek yerine let anonsu yapılması daha iyi olacaktır. Bir veya
daha çok oyuncunun da aynı şüpheyi duymaları riski vardır ve sonuç olarak, oyununu akışına tüm
dikkatlerini veremeyebilirler.
11.2.4. Serviste topun ağa değdiğine inanan bir oyuncu bazen kolunu kaldırarak veya topu
tutarak hakemin let kararı vermesini isteyebilir. Hakem net olmadığına emin olmadıkça, özellikle
servisçi de rakibi ile aynı görüşte ise, genellikle bu isteğe uyacaktır. Ancak, hakemin böyle bir
karar verme zorunluluğunda olmadığı ve hakem let anonsu yapmadıkça oyuncuların oyunu devam
etmeleri gerektiği bilinmelidir.
11.3. Oyun Duraklamaları
11.3.1. Bir diğer yaygın let nedeni, ralli sonucunu etkileyebilecek karışıklıkların oluşmasıdır. Örneğin, diğer masadan oyun alanına gelen bir top veya oyuncuları ürkütebilecek ani yüksek
gürültüler let nedeni olacaktır. Burada, bir kesilme riskinin varlığında derhal let anonsu yapılması,
rallinin sona ermesini bekleyip, daha sonra karışıklığın önemli olup olmadığına karar vermekten
daha iyi olacaktır.
11.3.2. Normal olarak rallinin içinde mevcut olan tesadüfi olaylarda let verilmemelidir.
Örneğin, çift maçında eşi ile çarpıştığı için iyi bir karşılama yapamayan veya çevre panolarının
üstünden atlama zorunda kalan oyuncu için let verilmezken bir olay oyun koşullarını rakip için
dezavantaj yaratacak şekilde bozacak olursa let verilmelidir.
11.4. Hazır olmama
11.4.1. Hakem, topu karşılama için teşebbüs yapmamış olması şartıyla, karşılayıcının hazır
olmaması halinde let verebilir. Ancak, karşılayıcının vuruş yapmamış olması letin gerekliliğine tek
başına bir gerekçe olamaz. Hakem, karşılayıcının gerçekten hazır olmadığından mı, yoksa güç bir
servis olduğunu görüp bilerek mi karşılamaya çalışmaya isteksiz davrandığını iyi değerlendirmeli
ve ona göre karar vermelidir. Oyuncuların, hazır olmadıklarında, el kaldırarak bunu belirtmeleri
teşvik edilmelidir.
11.5. Tekerlekli Sandalyede Oyun
11.5.1. Karşılayan, fiziksel engelden dolayı tekerlekli sandalyeli bir oyuncu ise, top karşılayanın yarı sahasında durursa, karşılayanın yarı sahasına değdikten sonra ağ takımı yönünde geri’dönerse veya tekler maçında, karşılayıcının yarı alanına değdikten sonra herhangi bir kenar
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çizgisinden dışarıya çıkarsa ralli let ile sonlandırılır. Top bir veya birkaç sıçrama yaptıktan sonra
kenar çizgilerini geçebilir. Ancak, tekler maçında top yan çizgilere doğru giderken eğer karşılayıcı
top yan çizgileri geçmeden önce vurmuş veya kendi yarı alanı üzerinde iki kere sıçramışsa bu
servis iyi olarak değerlendirilecek ve let kararı verilmeyecektir.
12. SAYI
12.1. Karar
12.1.1. Let olmayan her ralli, bir sayı kararı ile sonuçlanır ve kurallar bir sayı kaydı oluşması
için nedenleri belirlemiştir. Bir rallinin karar aşaması genellikle topun oyun dışına çıkmasıdır. Hakem, kararını geçersiz kılabilecek şekilde rallinin beklentilerinden tamamen farklı sonuçlanması
olasılığını da göz önüne almalı ve kararını oluşan olgulara göre vermelidir.
12.1.2. Örneğin; top bir oyuncu tarafından, masanın çok açığından karşılanabilir ve rakibin
yarı alanına değmeyeceği çok açık olabilir. Ancak, ralli top oyun dışı kalıncaya kadar sona ermeyeceğinden sayı bu ana kadar her iki oyuncu tarafından da kazanılabilir. Bu örnekte, rakip oyuncu,
top henüz oyunda iken, oyun yüzeyine çarparak hareket ettirebilir ve sayı iyi bir karşılama yapamamış olmasına rağmen son karşılamayı yapan oyuncunun olacaktır.
12.1.3. Tüm sayılar, iyi bir servis veya iyi bir karşılama gibi doğrudan oyunla ilgili bir nedenle kazanılmaz. Örneğin, bir oyuncu, sayıyı kazanacak hamleyi yaparken, kaza ile oyun yüzeyine
serbest eli ile dokunacak Veya top oyunda iken masayı hareket ettirecek olursa, rakibi, iyi bir
karşılama yapıp yapmayacağına bakılmaksızın sayıyı kazanan taraf olacaktır.
12.1.4. Hakem, kurallarla tanımlanmayan nedenlerle herhangi bir sayı vermemelidir. Örneğin, o sayıyı bir oyuncunun hak ettiği veya diğerinin kötü niyetli bir hareketinin cezalandırılması
gerektiği gibi düşüncelerle sayı kararı verilemez. Hakem, daima verdiği her kararın geçerli nedenlere dayalı olduğunu, kural maddelerini de referans göstererek doğrulayabilmelidir. Bu nedenle,
sayı kaydının nedenlerini incelemiş ve anlamış olmalıdır.
12.1.5. Bazı kural ve yönetmelik ihlalleri oyunun otomatik olarak durmasını sağlamayabilir
ve hakem bu durumda skoru anons ederek oyunu durdurabilir. Bazı hallerde rallinin neden sona
erdiği oyuncularca da çok açıktır. Kararın nedeninin oyuncularca anlaşılmadığı hallerde, hakem
veya yardımcı hakem kararın nedenlerini açıklamaya hazır olmalıdır. Hakemler, bu açıklamayı,
işaretlerle veya 18.4.2’de verilen standart terimleri kullanarak yapabilirler.
12.1.6. Fiziksel engelinden dolayı tekerlekli sandalyede oynayan bir oyuncu vuruş sırasında
eğer tekerlekli sandalyesi veya minderi ile vücut temasını keserse bu vuruş haksız avantaj sağlama
olarak kabul edilecek ve rakibine 1 sayı verilecektir.
12.1.7. Eğer bir oyuncu, fiziksel engelinden dolayı tekerlekli sandalyede ise, vuruşunu yaptıktan sonra masayı oynatmayacak şekilde, dengesini sağlamak için sadece raket eli ile masaya
dokunabilir. Oyuncunun vuruş öncesinde, fazladan destek almak amacıyla masayı kullanmasına
izin verilmez. Benzer olarak oyuncu fazladan destek almak üzere serbest elini masaya koyamaz
veya ralli süresince herhangi bir zamanda oyun yüzeyine dokunamaz.
12.2. Kenar Toplar
12.2.1. Masanın kenarına çarpan toplarda temas noktasının oyun yüzeyi üzerinde mi altında
mı olduğuna karar vermek gereklidir. Burada, topun masaya temasından önceki ve sonraki rotası
doğru karara ulaşmada hakeme veya yardımcı hakeme yardımcı olacaktır. Eğer top masaya temastan önce yüzeyin üzerinden geçmişse karşılama iyi bir karşılamadır. Ancak, oyun yüzeyinin
altında bir seviyeden karşılanmış ve yükselmekte olan bir top ise, hemen hemen kesinlikle yan
yüze çarpmıştır.
12.2.2. Esas zorluk topun oyun yüzeyinin üstünde bir seviyeden ve açıktan geldiğinde ortaya
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çıkar. Burada karar için en iyi kılavuz, topun masa ile temasından sonra izleyeceği yön olacaktır.
Bu konuda şaşmaz bir kılavuz olmamakla birlikte, top eğer temastan sonra yukarı yönde bir sıçrama yaparsa, topun oyun yüzeyi üzerine çarptığını kabul etmek makul olacaktır. Ancak, top temastan sonra aşağı doğru hareketini sürdürürse, büyük bir olasılıkla yan yüze çarpmıştır.
12.2.3. Yardımcı hakem, kendine yakın yan yüz toplarında tam ve tek yetkilidir. Eğer topun
yan yüze çarptığı kararında ise, “yan yüz” anonsu yapacaktır. Hakem de bu anons üzerine sayıyı
son vuruşu yapan oyuncunun rakibine verecektir. Kendisine yakın yan yüze ve uç kenarlara temasta ise, sadece hakem karar verebilecektir.
12.3. Şüphe
12.3.1. Vermiş olduğu kararın, doğruluğundan emin olan bir hakem, oyuncuların kendisinin
hatalı olduğunu düşünmeleri nedeniyle kararını değiştirmemelidir. Ancak, her iki oyuncu veya
çiftin kesinlikle hem fikir olmadıkları bir kararda ısrarcı olması halinde de işgüzar görünebilir. Bu
durumda hakemin bu karardan yararlanmış olan oyuncunun, kasten iyi bir servis atmaması veya
iyi bir karşılama yapmaması riski de vardır ki, bu da hakemin otoritesini azaltacaktır.
12.3.2. Bir karar, rakibin bir itirazı olmasa bile sadece, karar değişikliğinden yarar sağlayacak olan oyuncunun isteği nedeniyle, kesinlikle yeniden değerlendirilmemelidir. Takip eden
ralli başladıktan sonra, yeniden değerlendirme isteğine itibar edilmemelidir. İstisnai olarak, her
iki oyuncu veya çift kararın hatalı olduğu konusunda emin ise, hakem, hata yapmış olabileceğini
kabul edebilir ve bu durumda düzeltmeyi kabul etmek akılcı bir davranış olacaktır.
12.3.3. Hakemin aklında kesin bir şüphe olması halinde; rakibin de olumsuz etkilenmeyeceği
konusunda emin olması kaydıyla, itirazda bulunan oyuncunun şüphesine olumlu yaklaşmalıdır.
Ancak, eğer bir oyuncunun dikkatinin, rakibinin bir kuralı ihlal etmesine rağmen cezalandırılmadığı şüphesi ile dağılması riski var ise ralli için let kararı verilmelidir.
13. OYUN SÜREKLİLİĞİ
13.1. Mola
13.1.1. Kural gereği setler arasındaki araya ilave olarak, her oyuncu veya çift, veya takım
kaptanları veya öğütçüleri onlar adına, bir maç süresince, 1 dakikaya kadar bir mola isteme hakkına sahiptir. Maç başladıktan sonra sadece ralliler arasında mola isteğinde bulunulabilir ve elle
yapılacak T işareti ile belirtilir.
13.1.2. Mola isteği halinde, hakem oyunu durdurarak mola isteğinde bulunan oyuncu veya
çiftin tarafındaki kolu ile bir beyaz kartı veya mola markörü başının üstünde bir seviyeye kadar
kaldırır ve yardımcı hakem mola isteğinde bulunan tarafın yarı alanına beyaz kart koymalıdır.
Molayı alan oyuncu veya çiftin hazır olmasıyla veya en geç ldakikalık sürenin dolmasıyla, hangisi
daha erkense, oyuna kaldığı yerden devam edilir. Beyaz kart veya mola markörü masadan alınarak
sayı tabelasının yanına, mola isteğinde bulunan oyuncu veya çiftin sayısının yakınına yerleştirilmelidir. Eğer hakem tek başına maçı yönetiyorsa, beyaz kartı göstermeli ve eğer kolayca yapılabiliyorsa beyaz kartı veya mola markörü molayı alan oyuncu veya çiftin yarı alanına koymalıdır.
13.1.3. Eğer, bir kaptan veya öğütçü ile oyuncu veya çift mola isteğinde anlaşamıyorlarsa,
takım maçında takım kaptanının, bireysel maçta oyuncu veya çiftin kararı geçerli olacaktır.
13.1.4. Eğer, her iki oyuncu veya çift aynı anda mola isteğinde bulunursa, mola süresi yine
1 dakikaya kadar olabilecek ve her iki oyuncu veya çiftin bu süre sonuna kadar oyuna dönmeleri
halinde oyun yeniden başlayacaktır. Ancak, bu bireysel maçta tarafların başkaca bir mola hakları
kalmayacaktır.
13.2. Zaman Geçirme
13.2.1. Geçerli aralar dışında, maç boyunca oyunun sürekli olması esastır. Ancak, örneğin,
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topun oyun alanı dışına gitmesi halinde, top geri gelmedikçe oyunun devam edemeyeceği açıktır.
Bu hükümden amaç, topun ısrarla sıçratılması, servis öncesi uzun duraklamalar ve çiftlerde eş ile
uzatılan görüşmeler gibi kasıtlı zaman geçirmelerden kaçınılmasının sağlanmasıdır ve bu tür hareketlere kesinlikle izin verilmemelidir.
13.2.2. Alışma süresinin sonunda, oyuncuların kendi koç veya öğütçülerinden, tavsiye veya
talimat almalarına izin verilmeyecektir. Oyuncular 2dakikaya kadar alışma süresi kullanabileceklerdir. Bu süre tamamlanınca, hatta alışma çalışması 2 dakikadan kısa bir zaman diliminde bitirilmişse bile, derhal oyuna başlamalıdırlar.
13.3. Havlu Kullanımı
13.3.1. Duraklamaların mümkün olduğunca kısa tutulması ve oyuncuların ilave dinlenme
süreleri temin veya rakibinin oyun temposunu bozma avantajlarını elde etmemesini sağlamak,
hakemin görevidir. Modern masa tenisinin hızlı temposu, özellikle sıcak ortamlarda oynandığında,
havlu kullanmak amacıyla duraklamaları gerekli kılarsa da böylesi aralar oyunun belirli aşamalarıyla sınırlandırılmıştır.
13.3.2. Oyuncular setin başlangıcından itibaren her 6 sayıdan sonra ve maçın mümkün olan
son setinde yarı alan değiştirme esnasında, havlu kullanmak amacıyla kısa aralar kullanma hakkına
sahiptir. Gözlük kullanan oyuncuların, özellikle sıcak ortamlarda gözlükleri ile ilgili problemleri
ortaya çıkabilir ve hakem gözlüklerini temizlemeleri amacıyla ralliler arasında kısa aralara izin
verebilir.
13.3.3. Havlu kullanmadaki sınırlamaların amacı, ilave dinlenme zamanı kazanmak veya
rakibinin oyun temposunu bozmak amacıyla oyunu geciktirme taktiği olarak kullanılmasını önlemektir. Oyunun sürekliliğini bozmayacak zamanlarda, örneğin, oyun alanı dışına giden topun geri
getirilmesi sırasında
oyuncuların havlu kullanmalarında bir sakınca olmamakla birlikte, oyuncuların böylesi kesintilere bilerek sebep olmamaları için özen gösterilmelidir.
13.4. Hasarlı Donanım
13.4.1. Oyunun kesilmesinin olası bir başka nedeni oyun donanımının hasara uğramasıdır.
Oyuncunun kullanmakta olduğu raketin hasarı halinde, yeni raketini gidip getirmesi amacıyla herhangi bir duraklamaya izin verilemez. Bu nedenle raketini oyun alanı içinde değiştirmesi için
gerekli önlemleri alması istenmektedir. Yeni raketin de hasar görmesi halinde hakem, ikinci değiştirmenin nasıl yapılması konusunda karar vermesi için durumu başhakeme bildirmelidir.
13.4.2. Hasarlı bir topun değiştirilmesinin, oyunun gereksiz bir şekilde durdurulmasına neden olmasına izin verilmemelidir. Ancak, oyun yeniden başlamadan önce oyuncuların yeni topla
birkaç alışma vuruşu yapmalarına olanak tanınmalıdır.
13.4.3. Işık kaynağındaki arıza veya oyun alanındaki diğer önemli bozulmalar gibi gecikmeye neden olabilecek olaylar derhal başhakeme rapor edilmelidir. Başhakem, örneğin,maçı varsa bir
başka uygun masaya aktarabilir.
13.5. Sakatlanma
13.5.1. Eğer, kaza veya rahatsızlıktan dolayı bir oyuncu maça devam edemeyecekse hakem
derhal durumu başhakeme bildirmelidir. Başhakem bu durumda verilecek aranın yaratacağı oyunun sürekliliğindeki kesintinin rakibini olumsuz etkilemeyeceğine ve makul kısa bir süre sonunda
oyuncunun oyuna devam edebileceğine inandığı takdirde, oyuncunun tedavi edilebilmesi veya
dinlenerek toparlanabilmesi için oyunu durdurabilir.
13.5.2. Maçın başlangıcında var olan veya olması beklenen rahatsızlık, hastalık veya maçın
oyun temposundan kaynaklanan yorgunluk ve bitkinlik gibi nedenlere dayalı duraklama veya aralara izin verilemez. Eğer bir ara verilmişse, bu mümkün olduğunca kısa ve herhalde lOdakikadan
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uzun olmamalıdır. Ancak oyun alanında herhangi bir kanamalı kişi varsa, maç tüm kan izleri temizleninceye kadar başlatılmamalıdır.
13.5.3. Bir oyuncuya, sakatlığının giderilebilmesi için bir ara verilmişse, normal olarak o
oyuncuya maç boyunca böyle bir başka duraklama izni verilmemelidir. İstisnai olarak, ilk aranın
çok kısa olduğu hallerde tedavi amaçlı bir diğer kısa araya, rakibe karşı taraf tutucu olmamak ve
maç boyunca toplam duraklama süresi 10 dakikayı geçmemek koşulu ile izin verilebilir.
13.5.4. Uluslararası olarak sınıflandırılmış bir oyuncu sakatlık veya durumunun doğası gereği geçici olarak oynaması mümkün olmuyorsa, başhakem, tıbbi sınıflandırıcı veya doktorun gerek
gördüğü halde mümkün olan en kısa bir süre için, her koşulda 10 dakikayı geçmemek üzere izin
verebilir.
13.6. Oyun Alanından Ayrılma
13.6.1. Oyuncular, bir bireysel maç süresince başhakemin izini ile, setler arasındaki sürelerde ve molalarda hakemin gözlemi altında oyun alanının 3 metreye kadar dışında bulunabilmeleri
halleri dışında oyun alanının içinde veya yakınında kalacaklardır.
13.7. Dinlenme Süreleri
13.7.1. Oyuncuların setler arasındaki süreyi uzatmalarına izin verilmemeli ve zamanında
oyuna dönmemişlerse çağırılmalıdır. Her ara 1 dakika ile sınırlandırılmıştır. Herhangi bir arada
kendilerine tanınan bu sürenin tamamını kullanmamış olan oyuncuların, takip eden arada ilave
zaman isteme hakları yoktur. Ara istemede oyuncuların veya çiftlerin mutabık olması gerekli değildir.
14. SERVİS ATMA, KARŞILAMA SIRASI VE YARI ALAN
14.1. Seçim
14.1.1. Servis atma, karşılama ve yarı alan seçimi sırası maç başında, para veya iki yüzü
farklı bir disk kullanılarak yapılan kur’a atışı ile belirlenir. İlk seçme hakkını kazanan oyuncu, ilk
servisçi veya ilk karşılayan olmayı veya masanın istediği yarısında maça başlamayı seçebilir. Eğer
oyuncu ilk servis veya ilk karşılama hakkını seçmişse, rakibinin yarı alan seçme hakkı olacaktır.
Böylece her iki oyuncunun da bir seçim yapma şansı bulunmaktadır.
14.1.2. Çift maçının her setinde, ilk servisi atacak olan çift, hangisinin ilk servisi atacağını
belirlemelidir. İlk sette, ilk servisi atacak oyuncu belirlendikten sonra, rakip çift, kendi aralarında
ilk karşılayanın kim olacağını kararlaştıracaktır. Takip eden setlerde vuruş sırası, bu ilk seçimlere
göre belirlenecektir.
Maçın mümkün olan son setinde, çiftlerden biri ilk olarak 5 sayıya ulaştığında, karşılayan
çift, kendi aralarında karşılama sırasını değiştirmelidir.
14.1.3. A,B ve X,Y arasındaki bir çift maçında A-X-B-Y-A ve A-Y-B-X-A şeklinde sadece 2
vuruş sırası olasılığı vardır. Ancak, maçın değişik aşamalarında yapılacak seçimlere bağlı olarak,
sıra her oyuncu ile başlayabilir. Dolayısıyla hakem, maçın başlangıcında vuruş sırasını not etmelidir. Böylece, maç süresince, sırada yapılabilecek herhangi bir hata, uygun başlama noktası referans
alınarak, kolayca düzeltilebilir.
14.1.4. Eğer çiftler fiziksel engelleri nedeniyle tekerlekli sandalyede bulunan iki oyuncudan
oluşuyorsa, servisçi servisini kullanacak, karşılayıcı iyi bir karşılama yapacak ve ondan sonra sıra
fark etmeksizin aynı çiftin iki oyuncusundan biri karşılama yapabilir. Ancak, oyuncuların tekerlekli sandalyelerinin hiçbir parçası masanın orta çizgisinin hayali olarak uzantısından diğer tarafa
geçmemelidir, aksi takdirde karşı çift 1 sayı kazanacaktır.
14.2. Hatalar
14.2.1. Vuruş sırasında veya yarı alanlarda yapılan hataların düzeltilmesi iki prensibe daya- 22 -
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nır. İlki, hata fark edilir edilmez oyun durdurulur ve doğru sıra veya yarı alanla yeniden başlatılır.
İkincisi, hatalı düzende devam ederken kazanılan sayılar, geçerliliğini koruyacaktır. Eğer bir ralli
sırasında hatanın farkına varılacak olursa, hakem derhal let anonsu yapmalı ve topun oyun dışı
kalmasını beklememelidir.
14.2.2. Erişilmiş olan skor, kimin servis atacağını, kimin karşılayan olacağını belirler. Ancak, eğer, çift maçında, bulunulan sete ilk servisi atması gereken çiftin servisi ile başlanmamışsa,
hakem, ilk servisi kimin atması gerektiğini bilemez. Bu durumda, hakem derhal o çifte, o sette ilk
servisçinin kim olduğunu sormalıdır. Ancak ondan sonra, oyunun kimin servisiyle yeniden başlayacağını hesaplayabilir.
15. ÇABUKLAŞTIRILMIŞ SİSTEM
15.1. Prensip
15.1.1. Çabuklaştırılmış sistem, her iki oyuncu veya çiftin negatif oyunundan kaynaklanabilecek, gereksiz uzun setlerden kaçınmak üzere kurallarla tanımlanmış bir yöntemdir. Set 10 dakikalık bir oyun süresinde, skor toplamda 18 sayıya ulaşmadığı halde veya her iki oyuncunun veya
çiftin isteği halinde, daha önce, herhangi bir zamanda uygulanabilir.
15.1.2. Çabuklaştırılmış sistemde, servisçi oyuncu veya çift, servis dahil 13 vuruşta sayıyı
kazanmak zorundadır. Eğer karşılayan oyuncu veya çift, 13 düzgün karşılama yapacak olursa,
sayıyı kazanacaktır. Set, normal oyunda olduğu gibi, ilk önce ll’e ulaşan veya skor 10-10’a ulaşmışsa, ilk önce iki sayılık farka ulaşan oyuncu veya çift tarafından kazanılacaktır:
15.1.3. Servis sırası her set boyunca, aynen normal setlerde olduğu gibidir. Ancak servis, her
iki sayıda bir yerine, her sayıda el değiştirecektir. Her setin başlangıcında ilk servisçi ve çiftlerde
ilk karşılayıcı, aynı oyuncular bir önceki setin sonunda en son servisi atan veya karşılayan oyuncular olsa bile, maç başında belirlenen sıraya göre kararlaştırılır.
15.2. Yöntem
15.2.1. Toplam skor 18’e ulaşmamış olmak kaydıyla, zaman limitine erişildiğinde, zaman
tutucu yüksek sesle “zaman” anonsu yapacaktır. Hakem daha sonra gerekli ise let diyecek ve oyunculara maçın geri kalan kısmının çabuklaştırılmış sisteme göre oynayacağını bildirecektir. Zaman
limitine erişildiği esnada top oyunda ise, takip eden servisçi, kesilen rallinin servisini atan oyuncu
olacaktır. Yok eğer top oyun dışı kaldığı sırada zaman limitine erişilmiş ise, ilk servisçi, bir önceki
rallinin karşılayan oyuncusu olacaktır.
15.2.2. Bundan böyle, her rallide, vuruş sayıcıdan, karşılayan oyuncu veya çiftin servis karşılama vuruşu dahil, karşılama vuruşlarını yüksek sesle, birden onüç’e kadar sayması istenecektir.
Sayma işlemi, karşılayıcı vuruşunu yaptığı anda derhal yapılmalı ve karşılamanın iyi bir karşılama
olduğu veya topun oyun dışı kaldığı belirlenene kadar geciktirilmemelidir. Eğer 13. karşılama iyi
bir karşılama ise, hakem “dur” anonsu yapacak ve sayıyı karşılayıcıya verecektir.
16. OYUNCULARA ÖĞÜT
16.1. Bir oyuncu, setler arasında veya oyunun diğer yetki verilen duraklamalarında öğüt
alabilir. Ancak, oyuncular alışma çalışmalarının sonu ile oyunun başlaması arasında, havlu ile
kurulanma sırasında veya kendisi veya rakibi oyun dışı kalan topu alırken öğüt alamaz.
16.2. Bir takım maçında oyuncu, oyun alanında bulunma yetkisine sahip herhangi birinden
öğüt alabilir, ancak bireysel karşılaşmada, maçtan önce hakeme bildirilen sadece bir kişiden öğüt
alınabilir. Farklı Federasyonlara bağlı oyunculardan oluşan çiftlerde, her bir oyuncu ayrı öğütçü
gösterebilir. Bu öğütçüler öğüt ile ilgili hükümlerin uygulanması açısından tek bir kişi gibi işlem
görürler. Bir uyarı her ikisi için de geçerli olur ve herhangi birinin almış olduğu uyarıdan sonra bu
- 23 -

MASA TENİSİ MAÇ GÖREVLİLERİ İÇİN EL KİTABI / 2011-2012

İkiliden biri kural dışı öğüt verecek olursa, her ikisi de oyun alanından uzaklaştırılmalıdır.
16.3. Herhangi bir kimse, kural dışı öğüt vermeye çalışırsa, hakem, ilk önce, ilgili herkesin
görebileceği şekilde bir sarı kart göstererek, o öğütçüyü uyarmalıdır. Ancak, bu sırada hakemin
iskemlesinden kalkmasına gerek yoktur. Bir takım maçında, yapılacak bir uyarı, takım bankında
oturan herkese yapılmış sayılacaktır. Eğer bu takım maçında herhangi bir kimse, ilk uyarıdan sonra
tekrar kural dışı öğüt verecek olursa, hakem kendisine kırmızı kart göstererek, oyun alanından
uzaklaştıracaktır. Kural dışı öğüt vermesi nedeni ile oyun alanı dışına gönderilen bir öğütçünün
yerini bir diğer öğütçü alamaz.
16.4. Uzaklaştırılan öğütçü, oyunu etkilemeyecek ölçüde oyun alanından uzaklaşmalıdır. Bir
bireysel yarışmada, öğütçü o maçın sonuna kadar, takım maçında ise, o takım maçının sonuna
kadar, eğer oyuncu ise sadece kendi maçı süresi dışında, oyun alanına dönemez. Eğer ayrılmayı
reddeder veya süresinden önce oyun alanına dönecek olursa, hakem oyunu durdurmalı ve durumu
başhakeme rapor etmelidir.
16.5. Oyun süresince, oyuncuya bağırarak öğüt verme girişimleri de yapılabilir. Ancak hakem, öğüt ve teşvik amaçlı bağırmaları ayırt etme konusunda dikkatli davranmalıdır. Öğüt verme
her zaman konuşmak suretiyle sesli olarak yapılmaz. Çok sık olarak bu amaçla el işaretleri de
kullanılabilir. Bu tür öğütlerin anlaşılması genellikle zor olabilir. Benzer şekilde, hakemin aşina
olmadığı bir dilde öğüt verme girişimlerinde de bulunulabilir. Bu nedenle maç görevlileri bu tür
kural dışı girişimler konusunda duyarlı olmalı ve derhal ilgilenmelidir.
16.6. “Davranış” kuralları, kural dışı öğüt vermeyi kontrol altına alabilmek amacıyla ceza
sayısı kullanımıyla ilgili hükümleri de içermektedir. Ancak, bu uygulama, sadece, oyuncusunun
açık bir şekilde öğüt alma arayışı içinde olduğu hallerle sınırlandırılmalıdır. Kendisi bir istek ve
çaba göstermediği halde, sadece öğüt verildiği için bir oyuncunun cezalandırılması pek haklı olmayabilir. Pek çok halde doğrudan öğüt verici ile ilgilenmek daha iyi olacaktır.
16.7. Çoğu zaman yardımcı hakem, kural dışı öğüt vermeyi, hakeme nazaran daha iyi görebilecek bir konumda olabilir. Eğer kural dışı öğüt verilmişse, yardımcı hakem, gerekirse, elini
kaldırıp “dur” diyerek oyunu kesmek suretiyle derhal hakemin dikkatini çekmelidir. Hakem bu
durumda gerekli uygulamayı yapmalıdır.
17. OYUNCULARIN DAVRANIŞLARI
17.1. Hakemin Sorumluluğu
17.1.1. Kasıtlı centilmenlik dışı veya saldırgan davranışlar masa tenisinde yaygın değildir
ve genellikle oyuncu ve koçların çok küçük bir azınlığıyla sınırlıdır. Ancak, etkileri çok zararlı
olabilir ve genellikle kontrolü zordur. Kötü davranış çok çeşitli şekil alabileceği için, kesin kurallar
belirlemek pratik olmaz ve kabul edilebilir standartlar koymak ve uygulama bir yargı ve sağduyu
konusudur.
17.1.2. Hakem, bir oyuncu veya koçun, rakip için haksız ve kötü niyetli olabilecek, seyircileri kızdıracak ve sporun itibarını zedeleyecek herhangi bir davranışına derhal cevap vermeye hazır
olmalıdır. Hakem, iyi davranıştaki kusurları, her ne kadar önemsiz gözükse de, önceleri toleransla
karşılar ve hatta onaylamadığını belirten bir bakışla bile tepkisini göstermez ise, bu tür kusurlar
daha sonra daha ciddi ve sürekli hale gelecek olursa, uygun disiplinin tesisinde çok zorlanacaktır.
17.1.3. Ancak hakem, kasıtlı olmayan yakışıksız davranış örneklerine aşırı reaksiyon göstermekten kaçınmalıdır. Aksi halde küskünlük ve nefret yaratabilecek ve otoritesini zayıflatacaktır.
Hakem daima koşulları daha kötüye götürebilecek davranışlardan kaçınmalı, örneğin; genel olarak
fark edilmeyen olaylara gereksiz ölçüde dikkati çekecek veya bir oyuncu veya koçu mağdur edecek şekilde bir tavır içinde olmamalıdır.
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17.1.4. Hakemin davranışını haklı kılan bir davranış örneği, oyun sırasında can sıkılması
veya sevinme sonucu aşırı ölçüde bağırılmasıdır. Ancak hakem, nasıl tepki göstereceğine karar
verirken, olayın cereyan ettiği ortamı da dikkate almalıdır. Örneğin; oyuncunun bağırmasının güçlükle, işitilebileceği genel gürültü seviyesinin yüksek olduğu ortamlarda, oyunu kesmek yerine
hatalı oyuncuyu uyarmak için ralli sonuna kadar beklemek daha uygun olacaktır.
17.1.5. Kötü davranışa bir diğer örnek, oyuncu veya koçların, hakemin bir kararını doğru
bulmadıklarını göstermek üzere takındıkları saygısız, kaba tutumları ve tepkileridir. Bu tavır sürekli itiraz, sayı tabelasındaki skorun değiştirilmesi ve hatta, görevlileri tehdit şeklinde olabilir.
Bu tür davranışlar, sporun itibarını ve maç görevlilerinin otoritesini zedeleyeceğinden muhakkak
engellenmelidir.
17.1.6. Bir kötü davranışla karşılaştığında hakem, olayın ne ölçüde ciddi boyutlarda olduğuna karar vermeli ve gerekli görüyorsa oyunu durdurarak, derhal durumu başhakeme rapor etmelidir. Bu seçenek her an mümkündür ve uygun olduğunda kullanılmalıdır. Ancak, ilk olayda nadiren
gerekli görülmeli ve pek çok koşulda, ilk tepki olarak kusurlu tarafa bir uyarı verilmelidir.
17.1.7. Çoğu zaman yardımcı hakem, kötü bir davranışı, hakeme nazaran daha iyi görebilecek bir konumda olabilir. Eğer söz konusu kötü davranış gerçekleşirse, yardımcı hakem, gerekirse,
elini kaldırıp “dur” diyerek oyunu kesmek suretiyle derhal hakemin dikkatini çekmelidir. Hakem
bu durmda gerekli uygulamayı yapmalıdır.
17.2. Uyarı
17.2.1. Olay çok ciddi boyutlarda centilmenlik dışı veya resmi uyarıyı kaçınılmaz kılan
nahoş ölçüde olmadıkça gayri resmi sakin bir uyarı kelimesi veya hatta bir uyarı işareti bu davranışı yapan kişiye, davranışının kabul edilemez olduğunu anlatmaya yeterli olacaktır. Bu tür uyarılar,
mümkün olursa, oyunu kesmeden, ralli sonu veya set sonu gibi doğal duraklamalardan yararlanılarak yapılmalıdır.
17.2.2. Ancak hakem, rakibin olumsuz etkilenebileceğine inanırsa veya davranışın seyircilerin olası tepkisine yol açacağını veya spor için zararlı olacağını düşünürse, derhal let anonsu yapmalı ve ilgiliyi sarı kart göstererek ve takip eden kötü davranışlarının cezalara neden olabileceğini
belirterek resmen uyarmalıdır.
17.2.3. Resmi bir uyarı verildiğinde, bir sarı kart, sayı tabelasında, uyarılan oyuncunun sayılarının yanına yerleştirilmelidir. Benzer olarak, eğer bir oyuncu ceza sayısı aldıysa, bir sarı ve
bir kırmızı kart beraber, sayı tabelasında cezalandırılan oyuncunun sayılarının yanına yerleştirilecektir. Eğer hakem ve yardımcı hakemin her ikisi de sayı tabelası kullanıyorsa, kartlar sadece
yardımcı hakemin sayı tabelasına konmalıdır. Bu uyarılar, bireysel maçın veya takım yarışmasında
o takım maçının sonuna “kadar, takip eden kusurlu davranışların ceza sayısına neden olacağını
belirtecektir.
17.2.4. Resmi bir uyarı yapıldığı zaman, unutulmamalıdır ki, takip eden kusurlu hareket otomatik olarak sayı verilmesi ile cezalandırılmalıdır. Hakem, gerektiğinde bu uygulamayı kullanmaktan çekinmemelidir. Ancak, bir resmi uyarı çok kolayca verilirse, maçın kritik bir aşamasında,
pek çok kişinin önemsiz görebileceği bir kusurda bile bir oyuncuyu cezalandırma zorunda kalacağını hakem unutmamalıdır.
17.3. Cezalar
17.3.1. Eğer bir oyuncu resmen uyarılmışsa, aynı maçtaki takip eden kusurlu hareketinde,
hakem rakibine 1 ceza sayısı, üçüncü olayda 2 ceza sayısı vermeli ve her seferinde verdiği kararı
belirtmek üzere sarı ve kırmızı kartları birlikte göstermelidir. Kötü davranışlar bu ceza sayılarına
rağmen sürdürülecek olursa, hakem oyunu derhal durdurmalı ve durumu başhakeme rapor etmelidir.
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17.3.2. Hakem bir ceza sayısı verdiğinde, başhakemi mümkün olduğunca en kısa zamanda,
ancak, oyunu durdurmaksızın durumdan haberdar etmelidir. Böylece başhakemin, arzu ederse,
oyun alanına gelerek, yeni sorunlarda, hazır bulunması sağlanmış olur. Eğer başhakem ve yardımcısı, kartların gösterilişini görme konumunda değilse, daha önceden kararlaştırılmış bir işaretle
veya bir haberci kanalı ile durumun kendisine bildirilmesi mümkün olabilir.
17.3.3. Bazı hallerde ceza sayısı set bittikten sonra veya setin kazanılması için rakibin bir
sayıya ihtiyacı olmasına rağmen iki ceza sayısı verilebilir. Eğer maç bitmemişse, artan kullanılmamış sayılar o bireysel maçın takip eden setine aktarılır. Bu durumda yeni set cezalandırılmış
olan oyuncunun rakibinin lehine 1-0 veya 2-0’lık skorla başlayacaktır. Ancak, maç bitmiş ise bu
tür sayılar dikkate alınmamalıdır. Bu durumda, servis kullanma sırası o sete aktarılan sayılar göz
önüne alınarak belirlenir.
17.3.4. Bir takım maçında, uyarı ve cezalar takip eden bireysel maçlara taşınır. Bir çift maçı,
çifti oluşturan oyunculardan hangisinin daha önceki maçlarında almış oldukları uyarı ve ceza sayılarından hangisi daha büyük ise, o uyarı veya ceza sayısı ile başlayacaktır. Örneğin; oyunculardan
biri önceki bir bireysel maçında uyarılmış ve 1 ceza sayısı almışsa, çift maçında bunlardan herhangi birisinin ilk hatalı davranışı 2 ceza sayısı gerektirecektir. Bir çift maçında alınan bir uyarı veya
ceza sayısı bu maç süresince her iki oyuncu için de geçerli olacak, ancak, bu uyarı ve ceza sayıları
sadece ilgili oyuncunun takip eden bireysel maçlarına taşınacaktır.
4 tek ve 1 çift maçından oluşan bir takım maçında, A ve B çift maçında oynayan aynı takımın
oyuncularıdır. Takım maçlarının tek maçlarında, A bir sarı kart ile uyarılmış ve B oyuncusu ise tek
maçında 1 ceza sayı ile cezalandırılmıştır. Çiftler maçının ikinci setinde, A oyuncusu topun üstüne
kasten basarak kırmıştır. Hakem, bu durumda A ve B oyuncularının aleyhinde 2 ceza sayısı verir.
Çiftler maçını takip eden sonraki tek maçlarına, bu iki oyuncu da 1 ceza sayısı almış olarak başlar.
17.3.5. Takım maçlarında uyarı ve ceza sayılarının daha sonraki bireysel maçlara taşınabilmesini sağlayabilmek üzere kayıtlarının tutulması gerekir. Ancak kayıt tutulması, tek maçları için
de tavsiye edilmektedir. Böylece bir karar vermesi gerektiğinde, başhakem, örneğin, diskalifiye
edip etmeme konusunda kötü davranışta ısrar olup olmadığını göz önüne alma imkanına sahip
olur. Bu kayıt, yarışma formuna kaydedilecek uygun bir not olabilir. Bu notta, kimin ve maçın
hangi aşamasında uyarıldığı veya ceza sayısı aldığı, kusurla ilgili kısa bir açıklama ile birlikte
belirtilmelidir.
17.3.6. Bir koça ceza sayısı verilmesi uygun olmayacaktır. Eğer, resmi bir uyarıdan sonra bir
koç, kötü davranışa devam edecek olursa, kırmızı kart gösterilerek oyun alanından maç sonuna
veya takım maçında, takım maçı sonuna kadar uzaklaştırılmalıdır. Bu karar alındığında, durum
başhakeme rapor edilmelidir.
17.4. Başhakemin Sorumluluğu
17.4.1. Başhakem bir oyuncuyu, kötü davranışın önemine bağlı olarak, bir maçtan, bir yarışmadan veya bütünüyle bir turnuvadan diskalifiye edebilir. Bu, başhakemin yargısına bağlı bir
konu olmakla birlikte, 2 ceza sayısı verildikten sonra, kötü davranışına devam ettiği rapor edilen
bir oyuncuyu normal olarak kırmızı kart göstererek diskalifiye etmelidir. Çok ciddi olaylarda başhakem durumu oyuncunun bağlı olduğu Federasyona da rapor etmelidir.
17.4.2. Başhakem, kötü davranış olaylarını genellikle hakemden öğrenir. Ancak, başhakem
bazen olayları görme ve durum hakem tarafından dikkatine sunulmadan önce, önlem alma olanağı
da bulabilir. Başhakem olası problemleri önceden tahmin ederek, örneğin, önceden uyarılmış veya
ceza sayısı almış bir oyuncunun maçının en azından bir bölümünü izlemek suretiyle, bu tür davranışların sürdürülmemesini sağlayabilir.
17.4.3. Daha önceden bir olay olmamasına rağmen, bir veya daha çok oyuncunun bir maçta
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kötü davranışları seyircilerin tepkilerinden de açıkça anlaşılabilir. Başhakem bu maçı izleyerek,
hakemin maçın kontrolünü kaybettiğini görecek olursa, kendi inisiyatifi ile önlem almalıdır. Bu
bazen hakeme ne yapması gerektiğini söyleyerek ya da doğrudan kötü davranışta bulunan oyuncuyla ilgilenerek yapılabilir.
18. MAÇ YÖNETİMİ
18.1. Sayıların Sayılması
18.1.1. Hakem skoru net bir şekilde söylemelidir. Ses tonu bir oyuncu veya çiftin tarafını
tuttuğu izlenimini vermemeli ve ralli sonucuna göre değişen sayılara hafifçe vurgu yapmalıdır.
Eğer mikrofon kullanıyorsa, kendi ses seviyesini ve/veya mikrofonun konumunu ayarlama gereği
olabilir.
18.1.2. Normal olarak skor, ralli sonuçlanır sonuçlanmaz söylenmelidir. Anons için hakem
oyuncuların oyuna başlamaya hazır olduklarına emin olmayı beklememelidir. Ancak, kuvvetli bir
alkış varsa veya bir oyuncu oyun alanının gerisinden topu almakla meşgul ise, hakem anonsunu,
her iki oyuncu veya çiftin duyabileceğinden emin olmak üzere biraz geciktirebilir.
18.1.3. Hakem önce, servis atacak oyuncunun sayısını, sonra rakip oyuncu veya çiftin sayısını söylemelidir. Servis değişiminde sayı anonslarını, servis atacak oyuncunun ismi izleyebilir. Set
başında da aynı yöntem izlenebilir veya ilk olarak servisçinin ismi söylenebilir. Bununla beraber,
servisçi de işaret edilmelidir.
18.1.4. Oyuncuların isimlerinin kullanılması hakemin seçimine bağlı olmakla birlikte, hakem
oyuncuların isimlerinin doğru telaffuzundan emin olmalıdır. Doğru telaffuz maçın başlamasından
önce öğrenilmelidir.
18.1.5. Her oyuncu veya çift sayı kazandığında, örneğin, 4’er sayıya ulaştıklarında skor “44” veya “hepsi 4” şeklinde anons edilebilir. 0, “sıfır” veya “love” şeklinde ifade edilebilir. Set
başlangıcında hakem “0-0, Ahmet” anonsu veya daha iyisi “servisçi Ahmet, 0-0” anonsu yapacaktır. Oyuncuların anons tamamlanmadan başlamaları riskinden kaçınılmalıdır. Eğer ralli let ile
sonuçlanmışsa, hakem, herhangi bir sayı değişimi olmadığını da göstermek amacıyla, mevut skoru
tekrarlamalıdır.
18.1.6. Bir takım maçında, Federasyon ismi de oyuncu isminin yerine veya onunla birlikte
kullanılabilir. Ancak, servisçinin işaret edilmesi gereklidir. Fransa ile Polonya arasındaki bir takım
maçında, başlangıç anonsu “Polonya’dan Kinski servisçi, 0-0” olabilir. Set süresince skor örneğin,
“6-4, Fransa” şeklinde anons edilebilir. Bir bireysel maç sonundaki anons “Set Polonya’nın, 11-6;
Polonya setleri 3-0 kazandı; Polonya maçta 1-0 önde” şeklinde olmalıdır.
18.1.7. Bir uluslararası yarışmada, skor ve uygulamada olduğu sürece çabuklaştırılmış sistemde vuruş sayıları normal olarak İngilizce söylenmelidir. Ancak, hakem ve her iki oyuncu veya
çiftin anlaşmaları halinde, bir başka dil kullanılabilir. Diğer anonslar, bir başka dil kullanımı seyircilere daha uygun olmadıkça, İngilizce yapılmalıdır.
18.1.8. Oyun Alanı Prosedürü için Ek-F’ye bakınız.
18.2. İşaretler
18.2.1. Özellikle gürültü seviyesinin skor anonslarının işitilmesini güçleştirdiği hallerde, hakemin skor anonslarına ek olarak, belirli kararları göstermek üzere el işaretleri kullanması tavsiye
edilmektedir. Hatta alkış yoğunluğu nedeniyle veya bir oyuncunun topu alıp dönmesi sırasında
anonsu geciktirmek ihtiyacı duysa bile, uygun bir işaret, sayı tabelasındaki skorun anons edilmeyi
beklemeden değiştirilmesine olanak verecektir.
18.2.2. Servis değişimlerinde, hakem eli ile yeni servisçiyi işaret etmeli, aynı zamanda, sayıyı kazanan oyuncu veya çiftin tarafındaki elini omuz hizasına kadar dik bir şekilde kaldırarak
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verdiği sayı kararını da belirtmelidir. Eğer bir let kararı vermiş ise veya oyunun başlamasını geciktirmek istediğinde, bir elini başının üstünde bir seviyeye kadar kaldırmalıdır. Benzer şekilde, kendi
yetkisi içinde verdiği kararlarda, hakemin dikkatini çekmek üzere, yardımcı hakemde aynı işareti
kullanmalıdır. El işaretleri’açık ve ılımlı olmalı ve gereksizce abartılı ve kışkırtıcı olmamalıdır.
18.2.3. Doğru el işaretleri örnekleri için Ek-E’ye bakınız.
18.3. Zaman Tutma
18.3.1. Zaman tutucu, alışma çalışması süresine, setler arasındaki araya ve yetki verilen oyun
duraklama sürelerine ait zamanı tutmalıdır. Set süresince, oyundaki önemli duraklamalar boyunca,
kronometre durdurulmalı ve takip eden ralli başlangıcında yeniden çalıştırılmalıdır. Bu tür duraklamalara örnek olarak, havlu ile kurulanma süreleri, mümkün olan son sette yarı alan değiştirme ve
oyun alanı dışına kaçan topun geri getirilmesi sırasında oluşan gecikmeler verilebilir. Oyun alanı
içindeki topun alınması ise kronometrenin durdurulması için bir sebep oluşturmaz.
18.4. Açıklamalar
18.4.1. Hakemlik kararlarının açıklanması normal olarak gerekli değildir ve gereksiz anonslardan kaçınılmalıdır. Örneğin; bir oyuncu servis atışında topu ağa takmış ise, açık bir şekilde iyi
bir servis atamamıştır ve bu durumda hata anonsu yapma gereği yoktur. Ancak, rallinin otomatik
olarak sonuçlanması hali dışında veya açık olmayabilecek bir nedenle kesilmesi halinde, standart
el işaretleri ve/veya aşağıda sıralanan standart terimler kullanılarak kısa bir açıklama yapılabilir.
18.4.2. Tavsiye edilen açıklayıcı terimler:
Hatalı servis
“Hata”
Oyuncu, giysi veya raketin ağa teması
“Nete temas”
Oyun yüzeyinin hareketi
“Masayı oynatma”
Serbest elin oyun yüzeyine teması
“El masada”
Topun oyuncu tarafından engellenmesi
“Engelleme”
Topun aynı yarı alana iki kez teması
“Çift sıçrama”
Topa aynı oyuncu tarafından kasten iki kez vurulması
“Çift vuruş”
Çift maçında topa sıra dışında bir oyuncunun vurması
“Yanlış oyuncu”
Çift maçında, servis atışında topun yanlış yarıya teması
“Yanlış saha”
18.4.3. Örneğin; bir servisin kural dışı sayılması halinde oyuncu hangi gereği yerine getiremediğinden emin değilse, gerektiğinde daha detaylı açıklama verilebilir. Dil sorunları çoğu zaman
işaretler kullanılarak aşılabilir. Örneğin, yan yüze değen bir topun oyuncu tarafından belirlenememesi halinde yan yüz işaret edilerek veya cezalandırılan bir servis atışında nedeni gösterilmek
suretiyle daha rahat anlaşılması sağlanabilir.
19. SAYI TABELALARI
19.1. Sayılar genellikle bir veya daha fazla sayı tabelasında gösterilirler. Sayı tabelalarının
doğru kullanımı maçın sunumunda önemli bir unsurdur. Bu nedenle hakem, sayı tabelasını kullanan maç görevlilerinin, görevlerinin bilincinde olduğundan emin olmalıdır. Görevliler, skoru
değiştirmeden önce hakemin anonsunu veya işaretini beklemeli ve asla yetkilerinde olmayan kararlara karışmamalıdırlar.
19.2. Sayı tabelaları genellikle, skor gösteren ve büyük rakamlardan oluşan iki sayı grubuna
ve set sayılarını belirlemek üzere saha küçük rakamlardan oluşan ayrı iki sayı grubuna sahiptir. Bu
sayı grupları, doğru kullanıldıklarında, pek çok faydalı bilgi verebilirler. Maç öncesi set sayıları
boş bırakılmalı ve her iki oyuncu veya çift arenaya gelinceye kadar O’ı göstermemelidir. Böylece
oyunların program akışını kontrol eden ilgililere bir kılavuz görevi yapmış olurlar.
19.3. Bir set başlamadan önce, setin skorunu gösteren sayı grupları boş bırakılmalı, “0-0”ı
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göstermemelidir. 0-0 skoru, sadece hakemin seti başlatmak üzere bu anonsu yapmasından sonra
gösterilmelidir. Bir setin sonunda sayı tabelası takip eden setin hemen başlangıcına kadar, oluşan
skoru gösterecek şekilde son durumda bırakılmalıdır. Böylece izleyenler için de bir kolaylık sağlanmış olur.
19.4. Hiçbir şekilde, bir setin sonucu; sette oluşan sayılarla aynı anda gösterilmemelidir.
Setlerin ulaştığı sayılar, o setin oluşan son skoru tabeladan kaldırılmadıkça değiştirilmemelidir.
Örneğin, bir maçın 4. setinin başlangıcından hemen öncesine kadar, sayı tabelası; 1-1’Iik set skoru
ve üçüncü setin 11-7’lik sayı skorunu göstermeli, 2-1 ve 11-7 aynı anda sayı tabelasında gözükmemelidir.
19.5. Sayı tabelaları normal olarak, hakemin veya yardımcı hakemin veya her ikisinin birden
önünde, yüzleri oyunculara dönük olarak bulunurlar. Bu konumları ile oyun alanının kenarında
oturan izleyiciler tarafından izlenmeleri genellikle zordur. Bu nedenle sayı tabelalarının, oyun süresince uygun aralıklarla, örneğin havlu kullanma aralarında veya arenanın arkalarından topun
alınması ya da servisin el değiştirmesi sırasında; kullanan tarafından baş üstünde bir seviyeye
kaldırılıp her iki yöne yönlendirilerek gösterilmesi uygun olabilir.
19.6. Genellikle skor tabelaları, sette oluşan skoru göstermek üzere 20’ye kadar rakam içerirler ve bir sette skor bu sayıyı nadiren geçer. Ancak bu durum oluşmuşsa, bir olasılık sayıları
yeniden 0-0’a almaktır. Ancak, bu halde seyirciler her sayıdan sonra servisin el değiştirmekte olmasını yadırgayabilirler. Bu nedenle, genellikle sayıların 0-0 yerine 10-10’a getirilmesi, servisin
beklendiği gibi el değiştirdiğinin gözlenmesi açısından daha iyi olacaktır.
20. SONUÇ
20.1. Tek başına veya bir ekibin elemanı olarak görev yaparken, maç görevlilerinin işi güç
olabilir ve özveri gerektirebilir. Onlar, doğru, adil olmalı, fakat müsamahakar olmamalı, kararlı
olmalı ancak, işgüzar olmamalı, yan tutmayan, güvenilir olmalıdır. Çoğu kimse için bu nitelikler
sadece deneyimle elde edilebilir. Ümit ederiz ki, bu kitapçıkta verilen kılavuz bilgiler, maç görevlisi olarak yetkinliklerini geliştirmek isteyen herkese yardımcı olacaktır.
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EK-A
MAÇ GÖREVLİLERİ İÇİN TAVSİYE EDİLEN
YÖNTEM
1. Oyun alanına gitmeden önce, ağ ölçer, kur’a için para veya disk, toplar, müsabaka formu,
kronometre ve beyaz, saın, kırmızı kartlar gibi gerekli teçhizatın yanınızda olduğunu kontrol edin.
Müsabaka formunun nasıl doldurulacağından emin olun.
2. Eğer mümkünse, oyun alanına girmeden önce takım oyuncularının ve aynı Federasyon için
oynayan çiftlerin her ikisinin de aynı formaları giydiğinden ve rakip takımın oyuncu veya çiftinin
forma renklerinin açıkça farklı renklerde olduğunu kontrol edin. Çözülemeyen uyumsuzluklar ya
da kıyafet veya raket ile ilgili şüpheler başhakeme bildirilmelidir.
3. Oyun alanına geldiğinizde, masa ve çevre panolarının düzgün bir şekilde yerleştirildiğini,
ağın yükseklik ve gerginliğinin uygun bir şekilde ayarlanmış olduğunu denetleyin. Eğer, mikrofon
kullanılacaksa, uygun bir şekilde çalıştığını ve ses düzeyini kontrol edin.
4. Sayı tabelasını sayı ve set skoru göstermeyecek şekilde boş pozisyona getirin ( Şekil 1).
Takım maçında maç skoru göstergelerinin doğru skoru göstermekte olduğunu kontrol edin. Oyuncular oyun alanına geldiğinde, set sayılarını “0” konumuna getirin (Şekil 2).

Şekil 1 - Oyuncular arenaya gelmeden önce

0

0
Şekil 2 - Oyuncular arenaya geldiğinde
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5. Eğer daha önceden yapılmamışsa, alışma çalışmaları başlamadan önce, müsabaka formunda ismi yazılı olan doğru oyuncunun sahada bulunduğunu ve oyuncuların doğru sırt numaraları veya ismi taşıdıklarını ve raketlerini kontrol edin. Bu kontrolü son ana kadar geciktirirseniz,
yanlış oyuncu veya uygun olmayan bir raket belirlemeniz halinde, alışma zamanı boşa harcanmış
olacaktır.
6. Servis ve yarı alan seçimi için, her iki oyuncu veya çiftin önünde iki yüzü farklı renkte bir
disk veya para kullanarak kur’a atışını yapınız. Kur’a atışı sırasında disk veya parayı, oyun yüzeyi
üzerine veya yere düşürmemeye özen gösteriniz.
7. Her iki oyuncu veya çift tercihlerini yaptıklarında, ilk servisçiyi ve çift maçında ilk karşılayanı müsabaka formuna işleyin. Oyuncuların isimlerinin, doğru telaffuzuna emin olduğunuz haller
dışında, isimlerinin nasıl söyleneceğini kendilerine sorun.
8. Bireysel bir yarışmada, her oyuncu veya çiftin öğüt vericilerini belirleyin. Takım yarışmasında, arena kenarındaki takım bankında oturan oyuncu, antrenör ve diğer takım görevlilerinin
sayısının izin verilen sayıyı aşmadığını kontrol edin.
9. Maç için oyuncuların maçtan önce belirlemiş oldukları toplardan rastgele alacağınız birisini oyunculara verin. Eğer oyuncular maç öncesinde top seçimi yapmamışlarsa, yarışma için
belirlenmiş tipte top kutusundan rastgele bir top alarak oyunculara verin.
10. Alışma süresine ait zamanı tutun ve izin verilen sürenin bitiminde oyunculara duyurun.
Alışma süresinin bitiminden sonra oyuncuların öğüt almamalarını ve oyunun başlamasını geciktirebilecek herhangi bir şeyi yapmamalarını sağlayın.
11. Oyun başlamadan önce, havluların, hakemin yanında bulunan havluluklara konmuş olduğunu ve çevre panoların üzerine asılmadığını kontrol edin. Eşofmanlar ve spor çantaları oyun
alanı dışında bulundurulmalıdır.
12. Oyuncular hazır olduğunda, ilk servisçiyi işaret edip, ismini söyleyerek 0-0 anonsunu yapın. Takım maçında, oyuncunun ismini veya takım ismini veya her ikisini birlikte kullanabilirsiniz.
Aynı anda sayı tabelasında sayı skorunu 0-0’a getirin ( Şekil 3).

0

0

0

0

Şekil 3 - İlk sette başlangıç anı
13. İlk servisçinin servisi ile kronometreyi çalıştırın. Havlu ile kurulanma veya oyun alanı
dışına giden topun alınması gibi önemli duraklamalarda kronometreyi durdurup, yeniden çalıştırın.
Çabuklaştırılmış sisteme henüz geçilmemiş olan veya toplam skor 18’e ulamamış olduğu setlerde
oyun süresi 10 dakikayı doldurduğunda “ zaman” anonsu yaparak oyunu durdurun.
14. Her rallinin hemen bitiminde ralli sonucunu, işaret ile veya oluşan yeni skoru anons ederek veya hem anons hem işaretle belirtin. Eğer ralli sonucu, servis el değiştiriyorsa yeni servisçiyi
işaret edin. Aynı zamanda yeni servisçinin adını da anons edebilirsiniz. Hakem anons yapmadıkça
ya da sayı işaret etmedikçe sayı tabelasında değişiklik yapmayın ( Şekil 4).
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0

4

6

0

Şekil 4 - İlk sette skor 4-6 iken
15. Oyuncuların, ralli aralarında oyun alanında dolaşma, servis atışından önce topun sürekli
olarak sıçratılması veya çift maçında eşi ile uzatılan görüşmeler gibi gereksiz zaman geçirmelerine
izin vermeyin.
16. Set süresince, oyunculara sözle veya işaretle öğüt verilmediğine emin olun. İlk olayda,
kural dışı öğüt veren kişiyi uyarın. Bu davranış sürdürülürse, öğüt vereni maç sonuna kadar veya
takım maçında, o takım maçı sonuna kadar, oyun alanından uzaklaştırın ( öğüt verenin oyuncu
olması halinde, kendi maçları için oyun alanına gelmesi hali dışında).
17. Set sonunda, sayı skorunu, seti kazanan oyuncuyu ve geçerli set skorunu anons edin.
Set skorunu müsabaka formuna işleyin. Sayı tabelasını, set sayılarını değiştirmeksizin, son skoru
gösterecek şekilde bırakın ( Şekil 5).

0

7

11

0

Şekil 5 - İlk setin sonunda sayı tabelası
18. Eğer gerekiyorsa, oyunculara, aksine bir izin vermediğiniz sürece, set aralarında raketlerini masa üstüne bırakmaları gerektiğini hatırlatın. Raketler masa üstüne bırakılmamış ise, takip
eden set başlangıcında tekrar raket kontrolü yapmayı unutmayın. Ancak raket oyuncunun eline
bağlı ise, oyuncuya raketi o şekilde kullanmasına izin verin.
19. Her setten sonra, maç topunu alın veya bir sonraki set için hazır olmak üzere masa üstüne
bırakın. Çevre panolarının konumunu kontrol edin. Set arası zamanı tutun ve süre dolduğunda
oyuncuları masa başına çağırın.
20. Aralarda, oyun alanı içinde dolaşmayın ve diğer görevlilerle konuşmayın. Çevre panolarının, ağ takımının, masanın düzenlenmesi veya maç topunun alınması gibi nedenler dışında
oturduğunuz sandalyeden kalkmayınız.
21. Bir sonraki set için oyuncuların masa başına gelmelerinden hemen önce sayı tabelasında
sayı skorunu boş konuma, set sayılarını ise bir önceki set sonunda oluşan skoru gösterecek hale getirin ( Şekil 6). Varsa, sarı, kırmızı veya beyaz kartların yerlerini değiştirmeyi unutmayın. Hakem
yeni set için 0-0 başlangıç anonsu yaptığında, sayı skorunu 0-0’a getirin ( Şekil 7).
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1

0
Şekil 6 - İkinci setten hemen önce

1

0

0

0

Şekil 7 - İkinci sette skor 0-0 iken
22. Maç sonunda sonucu, takım maçında oluşan maç skorunu anons edin. Müsabaka formunu
doldurun ve gerekli hallerde oyuncuların veya takım kaptanlarının imzalamalarını sağlayın. Sayı
tabelasını, son setin sayı skorunu ve önceki setlerin skorunu gösterecek şekilde bırakın ( Şekil 8). ‘

2

12

10

2

Şekil 8 - Maç sonunda
23. Müsabaka formunu derhal ilgili görevlilere teslim edin. Oyun alanını terk etmeden önce,
maç topu ve yedek topları toplayın, giysi, havlu veya diğer eşyaların oyun alanında kalmamasını
sağlayın. Sayı tabelasını yeniden tamamen boş konuma getirin ( Şekil 1).
24. Son olarak, yönettiğiniz yarışma ile ilgili olarak yapılması istenen özel uygulamaları veya
ek prosedürleri yerine getirdiğinizden emin olun. Eğer herhangi bir şüpheniz varsa başhakeme
danışın.
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EK - B
DÜNYA ÜNVANLI YARIŞMALAR VE
ITTF ONAYLI MÜSABAKALARDA MAÇ
GÖREVLİLERİ İÇİN TALİMATLAR
(Revizyon Aralık 2009)
Tanımlamalar
Dünya Unvanlı Yarışmalar, 4 yılda bir yapılan Yaz Olimpik ve Paralimpik Oyunlarındaki,
Dünya Takımlar Şampiyonasındaki, Dünya Bireysel Şampiyonasındaki, Dünya Gençler Şampiyonasındaki, Dünya Paralimpik Masa Tenisi Şampiyonasındaki, Erkekler Dünya Kupası, Bayanlar
Dünya Kupası, Dünya Takım Kupası ve ITTF İcra Komitesi tarafından belirlenmiş diğer etkinliklerle beraber düzenlenen masa tenisi yarışmalarını içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.
ITTF Onaylı Yarışmalar ITTF Teknik Temsilcisinin (TD) veya Yarışma Yöneticisinin
(CM) belirlemiş olduğu ITTF’in takviminde yer alan tüm etkinlikleri içerir.
EV SAHİBİ - Ev sahibi Organizasyon Komitesi, Ev sahibi Federasyon, Ev sahibi Yönetim
Kurulu
URC - ITTF Hakem ve Başhakem Komitesi; ITTF Hakem ve Başhakem Komitesi Başkanlığı; ITTF Hakem ve Başhakem Komitesinin belirlenmiş görevlileri
IR - ITTF sertifikalı Uluslararası Başhakem
NR - Ulusal Başhakem, kendi ulusal Federasyonlarının düzenlemiş olduğu başhakem sertifika programını veya ITTF’in düzenlemiş olduğu ulusal başhakem kursunu başarıyla tamamlayan
bireyler.
IU - ITTF sertifikalı Uluslararası Hakem
NU - Ulusal Hakem, kendi ulusal Federasyonlarının düzenlemiş olduğu hakem sertifika
programını veya ITTF’in düzenlemiş olduğu ulusal hakem kursunu başarıyla tamamlayan bireyler.
Başhakem Sayısı
Başhakem sayısı = Oyun salonu X 2 +1
20’den fazla masa bulunan oyun alanlarında ek olarak 1 başhakem daha gerekir.
Maç Görevlilerinin Adının Bildirilmesi, Kabul edilmesi ve Reddedilmesi
Bütün Başhakem ve Hakemlerin adaylıkları, kendi Federasyonları tarafından kabul edilebilir
veya reddedilebilir. Başhakem veya Hakemlerin seçiminde yaş dikkate alınmayacaktır.
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Konu

Dünya Unvanlı Yarışmalar

ITTF Onaylı Yarışmalar

Başhakem

Mutlaka Uluslararası Başhakem (IR)
olmalıdır.

Mutlaka Uluslararası Başhakem (IR)
olmalıdır.

Başhakem Yardımcısı(ları)

Mutlaka Uluslararası Başhakem (IR)
olmalıdır.

En fazla bir tanesi Ulusal Başhakem olmakla beraber en az yarısı Uluslararası
Başhakem olmalıdır.

Başhakemin Seçimi

Ev Sahibi Federasyon ile işbirliği yapa- URC ile işbirliği yaparak Ev Sahibi
rak URC tarafından seçilir.
Federasyon tüm Uluslararası Başhakemleri seçer.
Ulusal Başhakem için kendisi seçim
yapar.

Dil

Başhakem ve bütün Başhakem Yardımcılarının mutlaka İngilizce iletişim
kurabilecek olmalıdırlar.

Başhakem Kontenjanı

Başhakemlerin en az üçte ikisi Ev Sahi- Başhakemlerin en az üçte biri Ev Sahibi Federasyondan farklı Federasyonlar- bi Federasyondan farklı Federasyonlardan olacaktır.
dan olacaktır.

I Başhakem

URC benzer etkinliklerde Başhakem
olarak görev almış, nitelikli ve deneyimli bir Uluslararası Başhakem
atayacaktır. Yarışmanın tüm yönleriyle
tarafsızlığını sağlamak için, Uluslararası Başhakem Ev Sahibi Federasyondan
atanmayacaktır. Ancak Ev Sahibi
Federasyon istisna niteliklerde bir
Uluslararası Başhakeme sahipse o da
kabul edilebilir.

Ev sahibi Federasyon nitelikli ve
tecrübeli bir Uluslararası Başhakem
atayacaktır. Eğer Ev Sahibi Federasyonun atayabileceği nitelikli ve tecrübeli
Uluslararası Başhakemi yoksa, kendisinin bulunduğu Kıtadan nitelikli ve
tecrübeli Uluslararası Başhakem atayabilir. Eğer Ev Sahibi Federasyon ile
aynı Kıtada nitelikli ve tecrübeli Uluslararası Başhakem yoksa, URC nitelikli
ve tecrübeli bir Uluslararası Başhakemi
başka Kıtadan atayacaktır.

Başhakem Yardımcıları

URC nitelikli ve tecrübeli Uluslararası Başhakemleri, Başhakem veya
yardımcılarından birinin Ev Sahibi Federasyondan olduğundan emin olacak
şekilde gerektiği miktarda atayacaktır.
Önceden belirlenmiş bir sonraki benzer
yarışmanın ev sahibi ülkeden bir kişi.

İlk Yardımcı Başhakem Farklı bir
Federasyondan olmalıdır. Ev Sahibi
Federasyon tavsiye edilen Uluslararası
Başhakem hakkında yarışmadan en geç
4 ay önce bilgilendirilecektir.
İkinci Yardımcı Başhakem, Ev Sahibi
Federasyondan bir Uluslararası Başhakem veya Ulusal Başhakem veya
başka bir Federasyondan Uluslararası
Başhakem olabilir.
Diğer Yardımcı Başhakemler başka
Kıta’dan Uluslararası Başhakemler
olabilir.
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Başhakem ve Başhakem Yardımcıları
İngilizce veya oyuncuların, Başhakemlerin, Hakemlerin ve Ev Sahibi
Federasyonun kullandığı ortak bir dilde
iletişim kurabilmeli. Başhakem ve Başhakem Yardımcılarının İngilizce iletişim kurmayı sağlayamadığı durumlarda
bir tercüman bulundurmak Ev Sahibi
Federasyonun sorumluluğundadır.
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Hakemler

Olimpik Oyunlarda:
• Yarışma için gerekli olan bütün
Hakemler ve Yardımcı Hakemler
kesinlikle Mavi Rozet Uluslararası
Hakem olmalıdır.

Yarışma için gerekli hakemlerin
en az yarısı kesinlikle Uluslararası
Hakem olmalıdır.

Diğer dünya Unvanlı Yarışmalar,
Paralimpik Oyunlar ve Dünya Paralimpik Masa Tenisi Şampinosaında;
• Yarışma için gerekli olan toplam
hakem sayının en az %75’i kesinlikle Uluslararası Hakem olmalıdır.
• Ulusal Hakemler yarışmanın ilk
etaplarındaki maçlarda (tercihen
Yardımcı Hakem olarak) görevlendirilebilir. Ancak çeyrek final, yarı
final ve final maçlarında grevlendirilmemelidir.
Yabancı Uluslararası Hakemler

Olimpik Oyunlarda;
Hakemlerin en az %25’i Ev Sahibi
• Ev Sahibi Federasyonun toplam
Federasyondan başka en az 5 farklı
hakem sayısının mümkün olduğun- federasyonu temsil etmelidir.
ca 1/6 oranına kadar her Federasyondan sadece bir Uluslararası
Hakem görevlendirilmelidir.
Dünya Şampiyonaları ve Dünya
Gençler Şampiyonaları’nda;
• Hakemlerin en az %50’si Ev
Sahibi Federasyondan farklı diğer
Federasyonlardanolacaktır.
• Her kıta için Uluslararası Hakem
kontenjan dağılımı, Dünya Şampiyonaları için ITTF üyelik dağılım
oranına ve Dünya Gençler Şampiyonası için katılan takım oranına
bağlı olacaktır.
Paralimpik Oyunlar ve Dünya Paralimpik Masa Tenisi Şampiyonaları;
• Hakemlerin %50’si Ev Sahibi
Federasyondan farklı Federasyonlardan olacaktır.
Diğer Dünya Unvanlar Yarışmalar;
• Hakemlerin en az %30’u Ev Sahibi Federasyondan başka Federasyonlardan olacak, bu hakemlerin en
az 3 tanesi farklı kıtalardan Uluslararası Hakem olmakla birlikte Ev
Sahibi Federasyondan farklı en az 5
farklı Federasyon temsil etmelidir.
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©
Mevcut toplam hakem sayısı böyle
bir dağılımı desteklemez ise, o
zaman URC tarafından nitelikli
Uluslararası Hakemlerin coğrafik
farka bağlı orantılı bir dağılımı
önerilebilir.
Hakemlerin davet edilmesi ve
seçilmesi

URC, her Federasyonun kendi
adayını seçme sürecinde kullanılan
belirli bir dizi kriter ile Federasyonları herhangi bir Uluslararası
Hakem toplantısına isim bildirmeye
davet edecektir.
URC, Ev Sahibi Federasyon ile
işbirliği yaparak tüm Uluslararası
Hakemleri seçecek ve URC’nin
kabul edeceği ve ismi bildirilen
Uluslararası Hakemlerin yerine
getirmek zorunda olduğu kriterleri
belirleyecektir.
URC’ye ismi bildirilen hakemlerin
görevlendirilmesi; Uluslararası
Hakem lisans seviyesine, son
Uluslararası Hakem etkinliklerine,
kişisel gelişimlerine ve yazılı sınav
sonuçlarının ortalamasına bağlı olmakla birlikte cinsiyet ve coğrafik
dağılıma da dayalı olacaktır.
Ev Sahibi Federasyon tüm kendi
Uluslararası ve Ulusal Hakemlerini
seçecek ve URC ile işbirliği içinde
yerine getirilmek zorunda olduğu
kriteler belirlenecektir.

Organizatör ülke, davet edeceği
Ulusal Federasyonları seçecek ve
bir isim belirtmeden kendisinin
kabul edeceği ve ismi bildirilen her
bir hakemin yerine getirmek zorunda olduğu kriterleri belirleyecektir.
Organizatör ülke tüm Ulusal Hakemleri davet edecek ve kendisinin
kabul edeceği her bir hakemin
yerine getirmek zorunda olduğu
kriterleri belirleyecektir.
URC, seçilmiş Uluslararası Hakemlerin Dünya genelindeki coğrafik dağılımı kadar küresel ITTF
amaçlarını da yerine getirmek için
eğitim ve değerlendirme fırsatları
sağlamak amacıyla yabancı hakem
sayısının 1/4’ü adarının ismini
belirleme tercih hakkına sahip
olacaktır.
URC bu tercihini yerine getirmek
için davet edilecek olan hedef organizatör Federasyonu en az 2 ay
önceden bilgilendirecektir.

( Ağırlama

Tüm misafir maç görevlileri misafir
oyuncularda olduğu gibi aynı şartlarda ve aynı standartlarda ücretsiz
konaklama, yeme ve mahalli ulaşım
imkanları sağlanacak ve yarışmanın
her günü için 25 Amerikan Doları
veya eşiti ödenek verilecektir. Ödenek turnuvanın ikinci gününe kadar
ödenecektir.

Organizatör Ülke misafir hakem
ağırlama ve ödenek kriterlerinin
tümünü belirleyecek ve bunlar
diğer Federasyonlara gönderilen
davet mektuplarında açıkça belirtilecektir.
Sağlanacak ağırlama standardında
olmayan herhangi bir şeyin. Dünya
Unvanlı Yarışmaların seviyesine
eşit bir seviyede veya daha iyi olacağı varsayılacaktır.
Tüm misafir maç görevlilerine
yarışmanın her günü için 20 Amerikan Doları veya eşiti ödenek verilecektir. Ödenek turnuvanın ikinci
gününe kadar ödenecektir.
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Diğer Maç Görevlileri

Maç görevlilerinin ve yarışma
prosedürünün uygun yönetimi için
URC bir Başhakemler Koordinatörü
ve bir Hakemler Koordinatörü atayacaktır.
URC, Olimpiyat Oyunları hariç,
yarışmadan önceki veya yarışma
sırasında hakemlerin eğitimi ve
değerlendirilmesini yapmak için
uzman ITFF eğitmenlerini davet
edebilir.
Toplam eğitmen ve gözlemci sayısı,
yarışmada görevli toplam hakem
sayısının, tam sayıya yuvarlanmış
olarak, 1/16’sını aşmayacaktır.
Organizatör Ülke oyun alanının yakınında URC ve/veya Koordinatörler için bilgisayar ve internet erişimi
olan bir ofis ve/veya çalışma yeri
sağlayacaktır.
Organizatör Ülke misafir, misafir
maç görevlilerindeki gibi aynı şartlarda ağırlamada bulunacaktır.

Organizatör Ülke, yarışmadan
önce veya yarışma sırasında eğitim
vermesi ve oyun alanı değerlendirmesini yapması için uzman ITTF
eğitmenleri sağlamasını URC’den
talep edebilir.
Organizatör Ülke, oyun alanının
yakınında URC Eğitmenleri ve/
veya Gözlemcileri için bilgisayar
ve internet erişimi olan bir ofis ve/
veya çalışma yeri sağlayacaktır.
Organizatör Ülke, misafir maç
görevlilerindeki gibi aynı şartlarda
ağırlamada bulunacaktır.

Oyun alanı prosedürü

Organizatör Ülke, ITTF Maç Görevlileri El Kitabının en son çevirisinde belirtildiği şekilde yürürlükteki ITTF oyun alanı prosedürünü
uygulayacaktır.

Organizatör Ülke, ITTF Maç Görevlileri El Kitabının en son çevirisinde belirtildiği şekilde yürürlükteki ITTF oyun alanı prosedürünü
uygulayabilir.

Görev Günü

Hakemler günde 8 saatten fazla görevli olmayacak ve görevli oldukları
her 3 saat için 20 dakika dinleneceklerdir.
Dünya Şampiyonalarında, her bir
misafir hakem 1 gün izinli olacaktır.

Hakemler günde 8 saatten fazla
görevli olmayacak ve görevli oldukları her 3 saat için 20 dakika
dinleneceklerdir.

Hakem Üniforması

Aynı Federasyonun Uluslararası Hakemleri aynı üniformaları veya tavsiye edilen ITTF’in Uluslararası Hakem üniformasını giyeceklerdir.

Bildirim

Tüm maç görevlilerinin isimleri ve Federasyonları resmi programda yer
alacaktır.
Önemli maçlarda, hakemlerinin isimleri her maçta anons edilecektir

Maç Görevlileri için giyinme ve Organizatör Ülke, maç görevlilerinin görevde iken özel eşyalarını bırakaşahsi eşya muhafaza yeri
bileceği oyun alanının yakınında emniyetli bir giyinme ve eşya muhafaza
yeri temin edecektir

ITTF, tüm amaçlarına ulaşmak için, tüm Dünya ve Olimpik ve Paıalimpik Oyunlarında Başhakem ve Hakem atamaları için bayanların seçimi özellikle göz önüne alınacaktır.
URC. ITTF onaylı Gençler Yarışmaları için belirli gereklerden vazgeçmek için takdir hakkını
kullanabilir.
URC, Rekabet Departmanına danışarak, istisnai durumlarda bu direktiflerin herhangi birini
geçersiz kılmakta serbesttir.
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EK - C
HAKEMLERİN KALİFİKASYONU
ITTF, ulusal federasyonların hakem ve başhakemlerinin kalifıkasyonu için, herhangi bir
standart veya test prosedürü talimatı getirmemektedir. Bununla birlikte, ITTF Hakemler ve Başhakemler Komitesi (URC), ITTF Kurallar Komitesi ile işbirliğiyle federasyonlar arası bilgi ve fikir
değişimi için bir odak noktası ve ortak dereceleme esası temin etmektedir.
Pek çok federasyon 2-3 kalifikasyon seviyesi kullanmaktadır. En alt seviye sınırlı bir coğrafi
bölge ile, en üst seviye de ulusal statü ile ilgilidir. Alt seviye için kullanılan unvanlar genellikle dar
coğrafi bölgeleri yansıtır. Örneğin; il, eyalet, bölge v.b. en üst seviye genellikle “ Ulusal Hakem”
olarak ünvanlandırılmaktadır.
Kendi hakemlerini, uluslararası hakemlik seviyesine hazırlamak için uygun bir eğitim sistemi oluşturması ve tanımlanması her federasyonun kendisine aittir. Bu eğitim programları kural ve
yönetmeliklerle ilgili teorik ve pratik (uygulamalı) bölümleri içermelidir.
Uluslararası hakem sınavları için aday gösterilenler kendi ulusal federasyonlarının en üst hakemlik derecesinde en az iki yıllık bir deneyim süresine sahip olmalıdırlar. Adaylar, aynı zamanda,
uluslararası hakem kalifikasyon prosesine katılımlarından önce, oyuncular, koçlar ve diğer görevlilerle iletişim kurabilecek düzeyde bir İngilizce bilgisine sahip olduklarını gösterebilmelidirler.
Uluslararası hakem sınavları uluslararası kabul gören minimum standartları karşılamayı sağlamak amacıyla, 1973 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Uluslararası hakem sınavları iyi düşünülmüş ulusal eğitim, uygulama ve derecelendirme programlarının yerini almak amacını gütmemektedir.
Uluslararası hakem sınavı genel olarak, her biri birkaç olası cevabı kapsayan 50 soru içermektedir. Adaylardan belirli bir zaman dilimi içinde, herhangi bir doküman kullanmadan ve kimsenin
yardımına başvurmadan,”doğru cevap şıkkını seçmeleri istenir. Sorular kural ve yönetmelikler ile
ilgili bilgileri veya oyun alanında tanımlanan bir olay karşısında hakemin kararının belirlenmesi
gibi pratik konuları içermektedir. Bu nedenle aday hakemlerin teorik ve pratik deneyimleri önem
kazanmaktadır.
Uluslararası hakem olmak, güçlü kural ve yönetmelik bilgisi, birkaç yıllık pratik müsabaka
yönetim deneyimi, görevli olarak güven duygusu, uluslararası oyuncular, koçlar ve diğer görevliler ile iletişim için yeterli İngilizce konuşma bilgisi gerektirir.
Uluslararası hakem olmakla hakemin kendi ülkesi dışındaki yarışmalarda maç yönetme olanağı da artmış olur. Çeşitli düzeylerde uluslararası yarışmalarda sıkça görev alabilme, aktif bir
uluslararası hakemin deneyim ve güven kazanması için en önemli etken olacaktır.
2002’de ITTF, uluslararası hakemler için; bir yüksek seviye oluşturulması amacıyla ilk adımı
atmıştır. Belirlenen ITTF yarışmalarında düzenlenen İleri Hakem Kurslarına katılıp, ITTF denetiminde ileri düzey yazılı sınavdan başarıyla geçen adaylar, çeşitli yarışmalarda, farklı gözlemcilerin
yarışma değerlendirmelerine tabi tutulurlar. Bir sözlü mülakattan da geçen uluslararası hakemler,
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“mavi” rozet sertifikası için hak kazanrlar.
Her yıl, belirlenen ITTF yarışmalarında deneyimli hoca ve gözlemcilerce, bu yarışmalarda görev alan uluslararası hakemlerin müsabaka değerlendirilmeleri yanında, İleri Hakem Eğitim
kursları düzenlenmektedir. İleri Hakem Eğitim kursları, tüm uluslararası hakem için ITTF tarafından bir örnek yönetim performansı oluşturmak için tasarlanmıştır. Değerlendirme prosedürü, her
hakemle yarışma sırasında, anında, derhal bilgilendirme ve değerlendirme olanağı ile hakemlerin
yüksek ve eş düzeyli bir yönetim seviyesine ulaştırılması için kendilerini geliştirme ve standart
ölçülere çıkarma konusunda yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.
ITTF hakem değerlendirme prosesi bir geçer/kalır veya dereceleme sistemi olmayıp, her
maçtan önce, maç sırasında ve maç sonrasında gerçekleştirilmesi gereken, belirli fonksiyonların
objektif ölçülerle değerlendirilmesidir. Zaman içinde tekrarlanan değerlendirme ve bilgilendirmeler, hakemliğin kalitesini ve standartlarını çok yüksek bir seviyeye ulaştıracak ve sürekli kılacaktır.
Mavi rozet sertifîkasyonunu elde eden hakemler ITTF URC tarafından, kendi Federasyonlarını ITTF Dünya unvanlı yarışmalarda hakem olarak temsil etmeye aday gösterilme şansına sahip
olacaklardır.
Bir maç görevlisi için mükemmellik, tutarlılık ve güven ancak, deneyimle ve sürekli öğrenmeye yönelik açık fikirlilikle mümkündür. Eski alışkanlıkların değiştirilmesi zordur, ancak, dil ve
kültür farklılıklarından bağımsız olarak uluslararası hakemler arasında tutarlı performans temini,
ITTF hakem kalifıkasyon prosesinin öncelikli hedefidir.
Hakemlerin İlerlemesi ve İleri Hakem Eğitimi
Giriş
1973’te Uluslararası Hakem sertifıkasyonun başlangıcından beri, ITTF 5000’in üzerinde
Uluslararası Hakem kalifıkasyonu yapmıştır. ITTF, düzenli standartlara uymayan farklı eğitim
yöntemleri olan bütün federasyonların hakemleri için minimum standartları belirledi.
2002’den beri ITTF Hakem ve Başhakem Komitesi (URC), temel amaçlarından birinde
önemli bir adım atmıştır; “bütün Federasyon hakemlerinin standart ve tutarlılıklarını yükseltmek
ve dengelemek.”
Bu durum uluslararası hakemlerin sertifıkasyonun mavi ve beyaz rozet olmak üzere iki seviyeli sertifıkasyon sistemi oluşturulmasıyla sağlandı. Bu rozetler sadece isim olarak ve kağıt
üzerinde mevcut olmakla, Uluslararası Hakemler ITTF tarafından çıkarılmış bakır renkli rozeti
kullanmaya devam edecektir.
Beyaz Rozet
Mevcut tüm uluslararası hakemler beyaz rozete hak kazanmış olarak kabul edilecektir. URC
eğitim olanaklarını geliştirecek ve muhtemelen de bir sınav prosedürü uygulayacaktır. Yakın gelecekte bu tür kuralların güvenli bir bilgi olarak aktif durumunu korumak için ek koşullar olmuştur.
Mavi Rozet
Mükemmel performansa sahip hakemler mavi rozet yeterliliği elde etmek için deneyebilirler.
Bu yeterlilik hakem seçiminde artan bir faktör olmuştur.
Mavi rozete nasıl hak kazanılır
Gereksinimleri:
• En az 2 yıl aktif beyaz rozet hakem olarak görev yapmak;
• URC yönetim kurallarına ve giysi kurallarına uymak;
• İleri Hakem Kurslarına katılmak;
• İleri Hakem Kursu boyunca yapılan yazılı sınavlardan geçmek;
• Gerçek performans sırasında en az 4 kişisel değerlendirmede “ beklentileri karşılar” onayı
almış olmak, (en az iki yarışmada en az üç gözlemciden)
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• Turnuva boyunca oyuncular ve diğer görevlilerle İngilizce iletişim kurabilecek yeterlilikte
olduğunu göstermek için yapılacak olan sözlü mülakatı geçmek;
Sınav, 15’i sadece İngilizce, 45’i Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince, Japonca,
Korece ve Arapça gibi isteğe bağlı 8 farklı dile çevrilebilen toplam 60 çoktan seçmeli sorudan
oluşmaktadır. Adaylar, kural ve yönetmeliklerin uygulanmasında sağlam bir bilgiye sahip olmasını sağlamak ve önemli ITTF yarışmalarında makul derecede İngilizce iletişimi mümkün kılacak
bilgiye sahip olmaları amaçlanmaktadır.
İlave gereksinimler:
• Hakem en az 2 uluslararası yarışmaya uluslararası hakem olarak katılmış olmalıdır;
• En az 2 yarışmada 3 farklı gözlemciden 4 tane “beklentileri karşılar” onayı alınmalıdır;
• İlk “beklentileri karşılar” onayı alındıktan sonra geriye kalan 3’ü 7 girişim içerisinde alınmalıdır;
• Hakemin kendi Federasyonundan bir gözlemci değerlendirmede bulunmayacaktır;
• 4’üncü “beklentileri karşılar” onayını alan aday en geç 12 ay içerisinde İngilizce mülakata
girmelidir;
• Eğer aday, İngilizce mülakatta başarısız olursa, en fazla 2 yıl içinde tekrar mülakata girebilir;
• Mavi rozet prosesi ileri hakem eğitim sınavından sonra en fazla 5 yıl içerisinde tamamlanmalıdır;
• Mülakata zamanında girmeyen, mavi rozet prosesini 5 yıl içerisinde tamamlayamayan
adaylar beyaz rozet statüsüne geri dönecek ve mavi rozet almak için prosedürleri baştan uygulayacaktır,
• 2006 veya sonrası yapılan değerlendirmelerde, “beklentileri karşılar” onayı yazılı sınavdan
sonra değerlendirilir;
• Eğer hakem, hakemler kadrosunun bir parçası olduğunda, günlük görevlerini yerine getirdiğinde gözlemleri sayılır, ancak turnuva yetkilileri değerlendirme uğruna yönetme görevini yüklenemez; o Herhangi bir “beklentileri karşılar” değerlendirmesi, turnuva boyunca sürekli gözlemle
daha fazla değerlendirme yapıldıktan sonra “koşullu karşılar” değerlendirmesi olarak kabul edilmektedir. Herhangi bir tutarsız veya kötü performans gibi nedenler pozitif sonuçların silinmesine
neden olur ve eğitmen bu durumu hakeme bildirir.
• “ Uymayan” ( “yakın” değil) değerlendirmesi alan kişinin bir “beklentileri karşılar” değerlendirmesi silinir.
• Eğer mavi rozet adayı “Başhakem brifîngi”nde geçerli bir mazereti olmaksızın mevcut değilse ilgili yarışmada gözetmenin takdirine bağlı olmakla birlikte değerlendirmeye alınmayacaktır.
Mavi rozet statüsü nasıl korunur i
Gereksinimler:
• 3 takvim yılı içerisinde en az 3 kişisel değerlendirmede belirli kategorilerin her birinde,
gerçek performans sırasında farklı gözlemcilerden “beklentileri karşılar” değerlendirmesi almış
olmak;
• En kısa sürede mevcut beyaz rozet hakemlere yerinde yeniden belgelendirme prosesi gerçekleştirilir;
• En az 2 yarışmadan ve en az 2 farklı gözlemciden 3 “beklentileri karşılar” değerlendirmesi
almalıdır;
• Hakemin kendi Federasyonundan bir gözlemci tarafından değerlendirilmeyecektir;
• Sözlü mülakat geçildikten sonra, takip eden 3 yıllık dönem içerisinde mavi rozet statüsünü
korumak için başka “karşılar” onayları değerlendirilir, ancak dördüncü “karşılar” değerlendirmesi
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ve sözlü mülakat arasındaki değerlendirmeler dikkate alınmaz;
• Mavi rozet hakemler bu gereksinimleri her yılın 31 Aralık ayına kadar yerine getiremezse,
takip eden yılda beyaz rozet hakem olarak nitelendirileceklerdir.
Statülerini kaybeden eski mavi rozet hakemler, mavi rozetlerini birbirini takip eden 2 takvim
yılı içinde 4 tane “ beklentileri karşılar” değerlendirmesi alarak geri kazanabilirler.
İleri Hakem Eğitim Kursu
İleri Hakem Eğitim kursu (AUT) normal olarak birkaç ITTF onaylı yarışmanın başlamasmdan bir gün önce düzenlenir. Bu yarışmalarda görevlendirilecek beyaz rozet hakemler eğitime katılmaya davet edilir. URC düzenlenen İleri Hakem Eğitim kurs programını web sitesinde duyurur,
bu yarışmalarda görevlendirilmemiş hakemlerde kursa katılım gösterip sınava girebilirler.
Eğitimin dayandırıldığı konsept şudur; “ Duyduğumu unuturum, gördüğümü hatırlarım, yaptığımı anlarım.”. Yüksek oranda aktif katılım olmaktadır.
Konuların ayrıntılı özeti;
• Tanıtıcı aktiviteler;
• Yönetim ve giysi kuralları;
• Hizmet ve davranış standartları;
• El işaretleri ve oyun alanı prosedürleri;
• Değerlendirmeler;
• Zor çözülen problemler
• Yazılı sınav
Bu eğitim sınavda sorulacak konuları içermez. Katılımcılar kurallarla ilgili iyi bir bilgiye
sahip olmalıdırlar ve güncellenmiş kural değişikleriyle ilgili de bilgiye sahip olmalıdırlar. Yazılı
sınav ve sözlü mülakat, son denemeden sonra 12 aydan kısa sürede ve 5 yıllık zaman içinde 2’den
fazla tekrarlanamaz.
Eğitmenler
İleri Hakem Eğitim kurs eğitmenleri, ilgili kıta Federasyonlarının atadığı veya kurs sırasında URC tarafından belirlenen deneyimli Uluslararası Hakemlerden veya Başhakemlerden oluşur.
Tüm eğitmenler, önemli ITTF yarışmalarındaki standart sunuma varıncaya kadar bütün kural ve
yönetmeliklerin uygulanmasını sürdürmek amacıyla mavi rozet programının gereksinimleri ile ilgili özel eğitimlidirler ve düzenli olarak bilgilerini güncelleştirirler.
Katılımcıların Masrafları
40 Amerikan Doları olan kurs ücreti; kursa katılımı, yazılı sınav, oyun alanı değerlendirmesi
ve bundan sonra takip eden turnuvalardaki değerlendirmeleri kapsayacaktır. Ancak, bir aday yazılı
sınavdan geçemezse, yeniden bir sınava girene kadar kendisine oyun alanı değerlendirmesi yapılmayacaktır.
Katılımcıların bir gün önce gelmeleri halinde ekstra şahsi masraflarını ( örn. otel ve yemek)
ödemeleri gerekir.
Organizatörlerin Masrafları
URC’nin seçtiği yarışmalar için, aşağıdaki masrafları karşılamadan ITTF sorumludur;
• Atanan eğitmenlerin seyahat masrafları ve ücretleri,
• Kurs ve sınav materyalleri,
Organizatörler aşağıdaki hususlardan sorumludur;
• Eğitimcilerin ağırlanması (konaklama + yemekler + mahalli seyahat),
• Eğitmenlerin havaalanı transferi ve mahalli ulaşımları,
• Eğitim olanakları ; derslik, bilgisayar, projektör, perde, beyaz yazı tahtası, döner şema,
kopyalama hizmetleri gibi donanımlar;
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• Aralarda ikramların yapılması
ITTF’in giderleri karşılaması için en az 3 farklı Federasyondan asgari 12 azami 25 katılımcı
olması gereklidir. Her bir İleri Hakem Eğitim kursu ve değerlendirme için 2 eğitmen atanacaktır,
25’den fazla katılımcı için fazla eğitmene ihtiyaç duyulabilir.
Diğer özel hususlar
URC, ulaşım ve ücretler dahil ilgili tüm kurs maliyetlerini karşılaması konusunda anlaşmaya
vardığı organizatörlerin istemesi halinde belirli yarışmalara da eğitmen gönderebilir.
Mavi rozet programının daha az geliştiği bölgelere ve özel gruplara ( sporun içindeki bayanlar gibi) öncelik verilecektir. URC’nin yetkisiyle, İleri Hakem Eğitim kursu gerekleri gevşetilebilir
(örn. daha az katılımcılar/ federasyonlar gibi).
Gözetmenlerin masraflarının karşılanması konusunda organizatörlerle anlaşmaya varılan ve
İleri Hakem Eğitim kursunun yapılmadığı yarışmalara gözlemci gönderilmesi de göz Önüne alınacaktır.
İletişim
Bir İleri Hakem Eğitim kursu düzenlemek isteyen veya yarışmalarında Eğitmen / Gözlemci
bulunmasını isteyen organizatörler, lütfen URC Başkanı ile temasa geçiniz.
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EK - D
MAÇ GÖREVLİLERİNİN YÖNETİM KURALLARI
1. Maç görevlileri, özellikle üniformalı iken, kendi Federasyonlarının, ITTF’in ve sporun
elçisi konumundadırlar. Bir uluslararası yarışmada, onlar, ev sahibi federasyonun misafiridirler
ve o ülkenin sosyal adet ve geleneklerine uymalıdırlar. Aşağıdaki kılavuz, çok kısaca özel dikkat
edilmesi gereken hususlarda bir hafıza tazeleme amacını taşımaktadır.
2. Maç görevlilerinin yapması gerekenler,
2.1. Görev aldıkları yarışma ile ilgili prosedürleri, görevleri ve tüm ilgili kuralları çalışmalı
ve anladıklarından emin olmalıdır,
2.2. İyi fiziksel kondisyona sahip olmalıdır,
2.3. Uygun kıyafetli, görünümüne, kişisel hijyenine titiz olmalıdır,
2.4. Her türlü göreve hazır olmalıdır,
2.5. Kesin tarafsızlığını korumalı ve tarafsızlığı konusunda şüphe yaratabilecek şekilde
oyuncular veya koçlar ile ilişkilerden kaçınmalıdır,
2.6. Kendi görev alanı içinde olmayan konularda Başhakeme veya diğer ilgili turnuva görevlilerine başvurmalıdır,
2.7. Daima profesyonel ve etik tarzda Başhakem, organizatörler, diğer turnuva görevlileri,
oyuncular ve seyircilerin ilgi ve yetkilerine saygılı davranmalıdır,
3. Maç görevlilerinin yapmaması gerekenler
3.1. Turnuva ile ilgili olayları veya kendi görevleri ile ilgili diğer konuları, oyuncular, seyirciler veya medya ile görüşüp tartışmamalı, ancak, bu tür konuları Başhakeme ve turnuva komitelerine götürmelidir,
3.2. Oyuncu, koç ve takımlardan, makul değerler dışında hediye kabul etmemelidir. Ev sahibi
organizasyonca tüm görevlilere verilen hediyeler kabul edilebilir.
3.3. Görev yapacakları gün, maçlarından önce, performanslarını etkileyecek ilaç veya tıbbi
tedavi almamalı, alkollü içecekler kullanmamalıdır,
3.4. Diğer görevlileri aleni bir şekilde tenkit etmemeli veya sporu çirkinleştirecek başkaca
davranışlarda bulunmamalıdır,
Oyuncuların, yüksek standartta profesyonellik, davranış ve idare beklentileri gibi, ITTF’de
kendi sertifikasına sahip görevlilerden ve ITTF’ce onaylı ve tanınmış yarışmalarda yer alan diğer
görevlilerden aynı yüksek standardın gerçekleştirilmesini bekler. ITTF sertifikasına sahip görevlilerden burada sıralanan kılavuza uymayanlar bir disiplin uygulamasına tabi tutulabilirler.
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EK - E
ÖNERİLEN EL İŞARETLERİ VE ANONSLAR

1. Sıradaki servisçi

2. Let

3. Sayı
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n

A

B

C

D

E

1

DURUM

HAKEM
İŞARETİ

HAKEM
ANONSU

YRD. HAKEM İŞARETİ

YRD. HAKEM
ANONSU

2

1 Set başlangıcı

Açık el ile ilk seı
visçiyi göster 1

“...servis atıyor, 0- 0” Yok
(veya mutabık olunan
başka bir anons)

Yok

3

1 Servis değişim

Açık el ile ilk seı
visçiyi göster ‘

Yok

Yok

Yok

4

1 İzin verilen du- Açık el ile ilk seı
raklamadan sonra visçiyi göster 1
oyunun yeniden |
başlaması

Sayılar tekrar söylenir

Yok

Yok

5

Sayı

Yeni skor söylenir

Yok

Yok

6

Nete değen servis Top masanın doğru tarafına değer
değmez, kolu başın
üstüne kadar kaldır ‘,
gerekirse neti göster

“Let” de. Bir önceki
skoru skoru tekrar et

Top masanın doğru ta- Yok
rafına değer değmez,
kolu başın üstüne kadar kaldır” . gerekirse
neti göster

7

Kural dışı servis

El kapalı, kolun üstü
yatay, kolun altı
dik durumda iken
karşılayan taraftaki
kolunu yukarı doğru
kaldır.
3

“Hata” de. Yeni skoru Kolu başın üstüne
söyle
kadar kaldır.2

“Hata” de. Gerekirse
hakeme sayıyı kimin
aldığını belirt

8

Çift maçında,
serviste, topun
yanlış yarı sahaya
değmesi

Karşılayan için sayı
işareti göster,3 gerekirse orta çizgiyi
işaret et

“Hata” de. Yeni skoru Yok
söyle

Yok

9

Hatalı servis (örn. Karşılayan için sayı
top masayı ıskaişareti göster,3
ladığında)

Yeni skoru söyle

Yok

Yok

10

Kurallara uygunluğu şüpheli servis (maç içindeki
ilk olayda)

Kolu başın üstüne
kadar kaldır.”

“Let” de. Seı visçiyi
uyar ve önceki sayıları tekrarla

Kolu başın üstüne
kadar kaldır.2

“Dur” oyuncuyu uyar
ve hakeme let yaptıran oyuncuyu söyle.

11

Kurallara uygunluğu şüpheli servis (aynı oyuncu
veya çiftin sonraki olayında)

Karşılayan için sayı
işareti verilir.3

“Hata” de. Bir sayı
verilir.

Kolu başın üstüne
kadar kaldır.2

“Hata”, eğer gerekirse yeni skoru
kazanan oyuncuyu
hakeme söyle

12

Oyunun durması
(örn. oyun alanına giren top)

Kolu başın üstüne
kadar kaldır.’

“Let” de. Bir önceki
skoru skoru tekrar et

Kolu başın üstüne
kadar kaldır.2

Dur

El kapalı, kolun üstü
yatay, kolun altı dik
durumda iken sayıyı
kazanan taraftaki
kolunu yukarı doğru
kaldırır.3
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n

A

B

C

D

E

!13

Ralli sırasında
tespit edilen servis atma, karşılama veya saha
düzenindeki
hata

Kolu başın üstüne
kadar kaldır.’

“Let” de. Hatayı düzelt ve önceki skoru
tekrar et

Yok

Yok

14

Oyun sırasında
öğüt verilmesi,
ilk olay

Kolu başın üstüne
kadar kaldır. “ Sandalyeden kalkmadan
kabahatli kişiye doğru tutarak sarı kart
göster

Eğer top oyundaysa
“Let’’ de, öğütçüyü
uyar ve önceki skorları tekrar et

Kolu başın üstüne
kadaı kaldır.2

“Dur” de ve hakemi
bilgilendir

15

Oyun sırasında
1 Kolu başın üstüne
öğüt verilmesi,
kadar kaldır.” Sandaha sonraki olay dalyeden kalkmadan
kabahatli kişiye
doğru tutarak kırmızı
kart göster

Eğer top oyundaysa
“Let” de, öğütçüyü
alandan gönder
ve önceki skorları
tekrar et

Kolu başın üstüne
kadar kaldır.2

“Dur” de ve hakemi
bilgilendir

16

Oyuncunun topu
engellemesi

j Sayı kazanan taraf
için sayı işareti
göster.3

Yeni skoru söyle

Kolu başın üstüne
kadar kaldır.2

“Dur” de ve hakemi
bilgilendir

17

Oyunu otomatikman durdurmayan başka herhangi bir kusur

Kolu başın üstüne
kadar kaldır. ~

“Dur” de.yeni skoru
söyle

Yok

Yok
1

18

Y.Hakeme yakın
taraftaki kenar
top nedeniyle
rallinin sona
ermesi

Sayı kazanan taraf
için sayı işareti
göster.3

Yeni skoru söyle

Eğer gerekirse masaya temas noktasını
göster

“Kenar” de

19

Herhangi bir
başka taraftaki
kenar top

Sayı kazanan taraf
için sayı işareti göster.3 eğer gerekirse
masaya temas noktasını göster

Yeni skoru söyle

Yok

Yok

20

Y. Hakem tarafındaki masanın
üstü yüzey kenarına çarpan topla
rallinin sona
ermesi

Sayı kazanan taraf
için sayı işareti
göster.3

Yeni skoru söyle

Kolu başın üstüne
kadar kaldır.2

“Kenar” de.

21

Alışma
çalışması süresi
sona erdiğinde

Kolu başın üstüne
kadar kaldır.”

“ Zaman” de.

Eğer zamanı tutuyorsa kolu başın üstüne
kaldır.2

“ Zaman” de.

22

Zaman limitine
ulaşılmışsa
Y.Hakem iaman
utucuysa)

Y.Hakemin işareti
ve anonsundan
sonra kolu başın
üstüne kadar kaldır. 2

Eğer gerekliyse
“Let” de, hızlandırılmış sisteme geçildiğini anons et ve son
skoru tekrarla

Kolu başın üstüne
kadar kaldır.2

“ Zaman” de
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n

A

B

C

D

E

23

Zaman limitine
ulaşılmışsa
(Hakem zaman
tutucuysa)

Kolu başın üstüne
kadar kaldır. *

“Zaman” de, hızlandırılmış sisteme geçildiğini anons et ve
son skoru tekrarla

Yok

Yok

24

Mola isteği

Beyaz kartı, mola
“Mola’* de
isteyen oyuncu veya
çift tarafına bakacak
şekilde kolu başın üstüne kadar kaldır.2 ve
Y.Hakem masa üstüne beyaz kartı koyana
kadar havada tut

Mola isteyen oyuncu
veya çiftin yarı sahası
üzerine beyaz kart
koy. Masadan beyaz
kartı alıncaya kadar
Y.Hakem masanın yanında ayakta bekler.

Yok

25

Mola isteği (eğer
Y.Hakem yoksa)

Beyaz kartı, mola
“Mola” de
isteyen oyuncu veya
çift tarafına bakacak
şekilde kolu başın üstüne kadar kaldır. “

26

Molanın bitmesi
( eğer Y. Hakem
zaman tutucu ise)

Oyuncular geri döndüğünde, açık el ile
yeni servisçiyi göster

Bir önceki skoru
tekrarla

Beyaz kartı masadan
al ve sayı tabelasına
yerleştir

Eğer oyuncular dönmemişse “Zaman” de

27

Molanın bitmesi
( eğer Hakem zaman tutucu ise)

Oyuncular geri döndüğünde, açık el ile
yeni servisçiyi göster

Eğer oyuncular dönmemişse “Zaman”
de. Önceki skoru
tekrarla

Beyaz kartı masadan
al ve sayı tabelasına
yerleştir

Yok

28

Kötü davranış (1.
Olay)

Sandalyeden kalkma- Top oyundaysa “Let”
dan sarı kartı kabade kabahatliyi uyar
hatliye doğru tut
ve önceki skoru
tekrarla

Kolu başın üstüne
kadar kaldır.2 sarı
kartı sayı tabelasına
yerleştir

“Dur” ve Hakemi
uyar

29

Kötü davranış (2.
Ve 3. Olay)

Sandalyeden kalkmadan sarı ve kırmızı
kartı birlikte kabahatliye doğru tut

Top oyundaysa “Let”
de kabahatliye ceza
sayı verildikten sonra
skoru tekrarla

Kolu başın üstüne
“Dur” ve Hakemi
kadar kaldır.2 sarı ve
uyar
kırmızı kartkartlar
beraber sayı tabelasına
yerleştir

30

Set sonu

Yok

Skor sayılarını ve set
skorlarını anons et

Yok

Yok

31

Maç sonu

Yok

Skor sayılarını
ve maç skorlarını
anons et

Yok

Yok

Servis sırasında top ağa değdiğinde, ralliyi sona erdirecek başka bir işaretin verilmesi dışında, hakem top doğru yarı alana değene kadar bekleyecek ve uygun anonsu yapacaktır.
Yukarıdaki tablo ile üst bilgi olarak numaralandırılmış el işaretleri gösterilmiştir. (123)
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EK - F
OYUN ALANI PROSEDÜRLERİ
GİRİŞ
Görülebilir ve seyirci ve medya (muhabir, TV ve fotoğrafçılar)nın görüş alanı içinde oluşabilecek her şey oyun alanı olarak kabul edilir. Hakem veya Başhakem oyun alanına girdiği andan
itibaren, oyun alanı yönetimi ve prosedürleri ile bağlıdırlar.
Her hakemin oyun alanındaki hareket ve performansları, sadece bir maçın yönetiminde değil,
görevlendirildikleri arenaya giriş ve çıkışları, maç öncesi ve sonrası görevlerini yerine getirişleri,
oyuncu seyirci ve diğer görevlilerle iletişimleri gibi her konuda bir örnek olmalıdır.
1. Hakemlerin Maç Öncesi Hazırlıkları
1.1. Hakemler görevlendirildikleri seansların başlangıcından en az 30 dakika önce, göreve
hazır olduklarını Başhakeme veya görevlendirilen yardımcısına bildirmelidirler.
1.2. Hakem, gömlek ve sırt numarası kontrolü ve maç öncesi top seçiminden sorumludur.
Bu görevlerini, bu iş için ayrılan alanda maçın başlangıcından en az 15 dakika önce yapmalıdırlar.
1.3. Her maçın başlangıcından yaklaşık 10 dakika önce, hakemler maç formu ve toplarla
görevlendirildikleri masa için hazır olmalıdır.
1.4. Hakem ve Yardımcı Hakem, oyun alanına girmeden önce, görevlendirildikleri maçla
ilgili olarak kendi aralarında görüşmelidirler. Bu görüşmede, kimin alışma süresine ve setler arası
süreye ait zamanı tutacağı (yardımcı hakem gibi), mola zamanlarını kimin tutacağı ( genellikle hakem), mola zamanlarında masanın uygun yanına beyaz kartı kimin koyacağı ( genellikle yardımcı
hakem) konularında anlaşmalıdırlar. Maç sırasında, fiziksel olarak konuşmadan sayılar ve setler
arasında nasıl iletişim kuracakları konusunda da anlaşmış olmalıdırlar.
1.5. Oyun alanına girmeden hemen önce, hakem ve yardımcı hakem, oyun alanının girişinin
yakınında bir araya» gelmeli ve oyun alanına bir tim halinde birlikte yürüyerek girmelidirler. Hakem sol elinde maç föyü ve top kutusuyla, önde yürümelidir.
1.6. Hakem ve yardımcı hakem oyun alanına ellerinde herhangi başka bir şey taşıyarak girmemelidir. Maç yönetiminde gerek duyacakları, kalem, kronometre, ağ ölçer, sarı-kırmızı-beyaz
kartlar, havlu, kur’a diski v.b. malzemeler ceplerinde bulunmalı, dışarıdan gözükür veya üniformalarından ya da boyunlarından sarkar bir şekilde olmamalıdır. Oyun alanının dışında belirlenmiş
herhangi bir alana tüm çanta ve kişisel eşyalarını yerleştirebilir.
1.7. Hakem ve yardımcı hakemden oluşan hakem timi hazır olduğunda, oyun alanına bir hizada ve uygun adımlarla hakem önde olmak üzere arka arkaya yürümelidir. Yarışmanın son günü
yapılan önemli karşılaşmalarda (finaller gibi) görevlilerin ve oyuncuların oyun alanına giriş ve
tanıtımlarında, uygun tanıtım müziği de kullanılabilir.
1.8. Müzik eşliğinde veya müziksiz, hakem timi sakin, kararlı bir şekilde ve normal el salınımları ile bir doğru hat üzerinde yürümelidirler. Bunda amaç bir askeri tören izlenimi vermek
değil, daha ziyade, atandıkları görevi yapmaya giden timin takım ruhunu sergilemesidir.
1.9. Bir hakem çevre panoları üzerinden atlamamalıdır. Daima iki çevre panosunu aralamalı,
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arasından kibarca geçmeli ve daha sonra çevre panosu aralığını düzgün bir şekilde kapatmalıdır.
1.10. Başhakemin muhtelif masalarda görevli hakemlerden bir gurup oluşturması ve oyun
alanına birlikte göndermesi de mümkündür. Bu durumda hakem ve yardımcı hakemler, Başhakemce belirlenen bir mahalde, görevlendirildikleri masa sırasına göre sıraya girerler ve oyun alanına
tek sıra bir gurup halinde, en öndeki hakemle uygun adımlarla yürüyerek giderler.
1.11. Her görevli gurubu kendi masaları hizasına geldiklerinde, ana guruptan ayrılarak görev arenalarına dönerler ve doğruca hakem iskemlesine giderler. Arenaya girdiklerinde, hakem ve
yardımcı hakem, hakem iskemlesinin iki yanında ayakta dururlar ve tüm hakem gurupları kendi
masalarının bulunduğu arenalardaki yerlerini alıncaya kadar öylece beklerler.
2. Hakemler Arenaya Girdiklerinde
2.1. Başhakem, hakem timlerinin her arenaya giriş noktalarını belirleyecektir. Bu genellikle
hakem iskemlesinin bulunduğu arena kenarının en yakın köşesi olacaktır.
2.2. Arenaya girdiklerinde hakem ve yardımcı hakem, hakem iskemlesine doğru birlikte yürümelidirler. Hakem maç föyünü ve topları hakem masasına bırakacak ve yüzü maç masasına
dönük, dik olarak hakem masasının sağında duracak, benzer şekilde yardımcı hakem de sol tarafta
duracaktır. Mümkün olduğunda oyun alanı spikeri, hakemleri, seyircilere ve medyaya isimlerini ve
federasyonlarını bildirerek tanıtmalıdır.
2.3. İsmi anons edilen görevli, küçük bir adımla öne çıkmalı ve geri adımla eski konumuna
dönmelidir. Bu sırada diğer seyircileri de selamlamak amacıyla sağa sola dönmemeli ve el hareketleri yapmamalıdır.
2.4. Seyircilere takdim edilsin veya edilmesin hakem timi masa kenarındaki konumlarında
en az 5 saniye kalmalı, sonra maç öncesi prosedürlere başlamalıdır. Yardımcı hakem, hakemin
önderliğinde, arena içi görevlerine onunla birlikte aynı anda başlamalıdır.
2.5. Bazı hallerde, örneğin final maçlarında, oyuncularda hakemlerle birlikte veya hemen
arkalarından oyun alanına girerler. Bu halde takımlardan/çiftlerden biri hakemin yanında, diğeri
yardımcı hakemin yanında sıralanacaktır. Oyuncu ve hakemlerin tanıtımından sonra maç öncesi
prosedürleri başlayabilir.
3. Maç Öncesi Prosedür
3.1. Alışma çalışması periyodu başlamadan önce, hakem;
3.1.1. Raketlerin kontrolünü yapar,
3.1.2. Eğer top seçimi sırasında yapılmamışsa, gömlek renklerini kontrol eder,
3.1.3. Organizasyon komitesi veya başhakem tarafından istenmiş ise, oyuncuların sırt numaralarını veya isimlerini kontrol eder.
3.1.4. Bireysel maçlarda öğütçüleri belirler,
3.1.5. Kur’a atışını gerçekleştirir ve her oyuncunun/çiftin başlayacakları yarı alanları tespit
eder,
3.1.6. Alışma süresi için zamanı başlatır veya bu görevin yapılması için yardımcı hakeme
talimat verir,
3.1.7. Müsabaka formuna gerekli bilgileri işler,
3.1.8. Daha sonra alışma süresi için, iskemlesine oturur
3.2. Hakem kendisine ait bu görevleri yerine getirirken, yardımcı hakem,
3.2.1. Sayı tabelasında skor ve set sayılarının boş konumda olduğundan emin olur, her iki
oyuncu veya çift arenaya girdiğinde set sayılarını 0-0 konumuna getirir,
3.2.2. Ağın yükseklik ve gerginliğini kontrol eder,
3.2.3. Masanın ve arena içinin temizliğini kontrol eder, gerekirse düzenler,
3.2.4. Çevre panolarının düzenini kontrol eder, gerekliyse düzenler,
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3.2.5. Organizasyon komitesi veya başhakemce verilmişse, isim levhalarını yerlerine yerleştirir,
3.2.6. Hakem tarafından talimat verildiğinde, alışma süresi için kronometreyi çalıştırır,
3.2.7. Alışma süresinin geri kalan dönemi için iskemlesine oturur.
Bazen hakem iskemlesinde skoru yazmak için masa olmayabilir, bu durumda maç föyünü
yardımcı hakem doldurabilir.
4. Maçın Başlangıcında
4.1. Alışma süresi dolduğunda, yardımcı hakem elini kaldırarak “ zaman” anonsu yapar.
4.2. Hakem, servisçi hazır olduğunda, karşılayıcının hazır olduğuna emin olmak üzere ona
göz atar,
4.3. Hakem, “Keen, Boll’a karşı” “ilk set” anonsu yapar,
4.4. Hakem, servisçiyi işaret ederek “ servisçi Keen” “0-0” anonsu yapar.
4.5. Yardımcı hakem, bu anons üzerine sayı tabelasındaki skor sayılarını “0-0” konumuna
getirecek ve kronometreyi çalıştıracaktır
4.6. Hakem oyuncuların isimlerinin doğru telaffuzu için gereken her türlü gayreti göstermelidir. Doğru telaffuzdan emin değilse, örneğin; raket kontrolü yaparken oyuncuya sorarak öğrenmelidir
4.7. Bir takım maçında oyuncuların isimleri yerine takım ismi söylenebilir.
5. Maç Süresince
Maç süresince kullanılacak uygun ve standart el işaretlerinin nerede ve nasıl kullanacağı ile
ilgili Ek - E’ye bakınız.
5.1. Hakem, skor anonslarını, net, anlaşılabilir ve takım bankında oturan bir kişinin duyup,
anlayabileceği bir ses tonu ile yapmalıdır.
5.2. Hakem oyun süresi için kronometreyi tutacak veya bu görevi yardımcı hakemden isteyecektir.
5.3. Hakem, servis kuralı gereklerini gözleyecek ve uygulayacaktır.
5.4. Hakem, davranış kuralı gereklerini gözleyecek ve uygulayacaktır.
5.5. Hakem, setler arasında oyuncuların raketlerini masa üstünde bırakmalarını sağlayacaktır.
5.6. Hakem, havlu ile kurulanma ve mola zamanlarında aşırı gecikmelere meydan verilmeksizin oyunun sürekliliğini sağlayacaktır.
5.7. Hakem, koçu gözleyecek ve kurallara uymasını sağlayacaktır. Sayılar arasında, özellikle
servis ve yarı alan değişimlerinde, hakem, başını onlara doğru çevirerek her iki koçu da gözlemlemelidir. Bir başka seçenek, hakem ve yardımcı hakemin maçın başlangıcından önce aralarında
anlaşarak, her biri kendisince daha net gözüken bir koçu veya kendi sağ taraflarındaki koçu gözlemlemesidir.
5.8. İzin verilen aralarda, yardımcı hakem ara sonuna kadar topu bulunduğu yerden alır ve
hakeme verir.
6. Set Sonu Prosedürü
6.1. Set sonunda hakem skoru söyleyecek ve “ set Keen’in” anonsu yapacaktır.
6.2. Hakem skoru maç föyüne işleyecek.
6.3. Yardımcı hakem bir sonraki set başlangıcına kadar topu bulunduğu yerden alacak ve
hakeme verecektir.
7. Set Başlangıcı Prosedürü
7.1. Diğer setlerin başlangıcında hakem, topu servisçiye verecektir.
7.2. Karşılayıcının hazır olduğunu göz ucuyla kontrol ettikten sonra, servisçi hazır olduğunda, “ikinci set” anonsu yapacaktır.
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7.3. Servisçiyi işaret ederek “servisçi Boll” “0-0” anonsu yapacaktır.
7.4. Yardımcı hakem, bu anons üzerine sayı tabelasındaki skor sayılarım “0-0” konumuna
getirecek ve kronometreyi çalıştıracaktır.
8. Maç Sonrası Anonslar
8.1. Bir maç sonunda hakem, skoru söyler ve “set ve maç Keen’in” anonsu yapar.
8.2. “Keen 4-3 kazandı” anonsu yapar.
8.3. Takım maçlarının sonunda hakem, “Hollanda maçı 1-0 kazandı” şeklinde anons yapâr.
9. Maç Sonrası Prosedürü
9.1. Skoru maç föyüne işler
9.2. Başhakemce istenmişse, maç föyüne bireysel maçlarda oyuncuların, takım maçlarında
takım kaptanının imzalarını alır
9.3. Yardımcı hakem sayı tabelasındaki set ve sayı skorlarını boş konuma alır, maç toplarını
alır ve arenayı uygun konuma getirir
10. Maç Sonu - Hakemlerin Arenadan Ayrılışı
10.1. Hakem ve yardımcı hakem, hakem masasında bir araya gelecek ve arenayı birlikte terk
edeceklerdir.
10.2. Hakem maç föylerini sol elinde tutarak önden yürüyecek, yardımcı hakem uygun adımlarla onu takip edecektir.
10.3. Hakem timi maç foyünü imza için doğruca başhakem masasına götürecektir. Başhakem
(veya bu amaçla görevli yardımcısı) maç föyünü doğruluk ve noksanlık açısından incelemeli ve
imzalamalı ve sonuçların işlenmesi için bilgisayar operatörüne vermelidir.
10.4. Hakemler görevlerini tamamladıktan sonra atandıkları oyun alanı alanı içinde gecikmeden, etrafta dolaşmadan, ayrılmalıdır. Sürmekte olan diğer maçları izlemek isterse, oyun alanı
dışında görevliler ve seyirciler için ayrılan seyir alanlarına gitmelidirler.
11. Özet
11.1. Hangi nedenle olursa olsun, hakemler, başhakemler ve gözlemci hakemler oyun alanı içinde bulunduklarında, tanımlanmış kıyafet veya üniforma kurallarına uymalıdır. Bu esnada
çevrelerine dikkatli, uyanık ve titiz olmalı, varlık ve konuşmalarının, sürmekte olan diğer maçlara
nasıl etki yapacağını ve görünümlerinin etkisini düşünmelidir.
11.2. Hakemler maç öncesi, maç sırası veya sonrasında oyuncularla gereksiz görüşmelerden
kaçınmalıdır. Hakem bir oyuncunun sorusuna cevap verebilir veya bir kararının nedenini açıklayabilir, ancak maçla ilgisi olmayan konularda bir görüşme veya tartışma başlatmamalıdır.
11.3. Üniformalı iken, görevlilerin kendi Federasyonlarını temsil ettiklerini ve daha da önemlisi davranışlarının tüm görevlilere yansıtılacağını unutmamalıdır. Uluslararası yarışmalarda, tüm
yabancı hakemler ev sahibi Federasyonun konuğudur ve oyun alanı içinde ve dışında onların gelenek ve sosyal adetlerine saygı gösterilmelidir.
Hiçbir koşulda hakemler, seyirci ve medya mensuplarıyla, kendilerinin ve diğer görevlilerin
yönetim tarzları ile ilgili konularda görüşmeye girmemelidir. Tüm bu tür konular doğrudan başhakeme veya turnuva direktörüne aktarılmalıdır.
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EK - G
ULUSLARARASI HAKEM ÜNİFORMASI
ITTF Hakem ve Başhakem Komitesi (URC), ITTF Dünya Unvanlı yarışmalarda görev yapan
hakemler için aşağıdaki üniforma renk kombinasyonlarını kabul etmiştir.
Dünya Unvanlı olmayan ITTF yarışmalarında görev yapan Uluslararası Hakemler, kendi
Ulusal Hakem üniformasını ( eğer varsa) veya ITTF Uluslararası Hakem üniformasını giyebilir.
Uluslararası Hakemlerin Dünya Unvanlı yarışmalarda kendi Federasyonlarını temsil etmesi
için önerilen hakem üniformasını sağlaması. Uluslararası Hakemin - veya kendi Federasyonunun
- sorumluluğudur.
ITTF için bir örnek üniformanın amacı, birçok Federasyondaki Uluslararası Hakemlerin kişiliğini, kendini ifade etmesini veya ulusal kimliğini bastırmak değil, izleyiciler ve TV için görevlilerin sunumunda bir örnekliğe yaklaşabilmek içindir.
Ilıman veya klimalı ortamda çalışan hakemlerin standart tam takım Hakem Üniforması
ERKEK

BAYAN

Ceket veya B lazer Ceket

Tek sıra düğmeli (kruvaze olmayan) Denizci Mavisi ceket veya spor ceket

Gömlek veya Bluz

Açık mavi yakalı gömlek

Açık mavi yakalı bluz

Pantolon veya Etek

Haki veya Taba rengi pantolon***

Haki veya Taba rengi pantolon veya etek

Kravat

Kırmızı kravat - ITTF logo opsiyonlu

Kırmızı kravat veya fular - ITTF logo opsiyonlu

Kemer - eğer takılırsa

Küçük tokalı Siyah kumaş veya deri kemer

Ayakkabılar

Siyah elbise veya spor ayakkabı (zemini çizmeyecek)

Çoraplar

Bilekte veya daha uzun Siyah çorap

Süveter
(soğuk havalar için opsiyonel)

Spor salonun içinde ve dışında hava çok soğuk olduğunda, ceket altına Denizci mavisi
renkte süveter giyilebilir.

Rozet veya broş

ITTF Uluslararası Hakemler rozetlerini ceketlerinin sol yakasına takacak

Diğer rozet veya broşlar

Uluslararası Hakem rozeti veya broşundan daha küçük ebatta, ev sahibi Federasyonu
temsil eden, sağ yakaya sadece 1 adet rozet veya broş takılabilir. Başka herhangi bir
arma takılamaz.

Diğer ulusal veya uluslararası
kimlikler

Hakem diğer ulusal veya uluslararası sertifikalara sahip olsa da, Uluslararası Hakem
olarak görev yaparken sadece uluslararası rozet veya broş takılacaktır.

Şapkalar ve diğer başlıklar

Başhakem onay vermedikçe kullanılamaz.
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İsimlik

Beyaz zemin üzerine siyah Times New Roman yazı karakterinde, soyadının tamamı
büyük harflerle takibinde ilk isim ( veya tercih edilen bir isim) ilk harfi büyük devamı
küçük harflerle yazılı olmalıdır.
İsimlik 2cm. yüksekliğinde 8cm. uzunluğunda ve ITTF Uluslararası Hakem rozeti ile
aynı hizada olacak şekilde ceketin sağ yakasına takılmalıdır.

İsimlik örnekleri Bir soyadı ve
bir isim Bir soyadı ve iki isim
İki soyadı ve iki isim Bir isim ve
(lakap )
İki isim ve (lakap) Küçük, büyük,
III Birleşik soyad Birleşik soyad
ve iki isim

DILLON, Steven MOHAMMED, Hasan-Ibrahim LIEBANA ANDRES, Juan-Carlos
ZHANG, Cheong (Joe)
ZAKI, Mohammed Hassan (MO) ZIPPER, Jose (Jr.)
LAI-FATT, Liu
ABDEL-MEGEED, Khaled-Ali

Sıcak veya klimasız ortamda çalışan hakemlerin standart hafif üniformaları
ERKEK

BAYAN

Ceket veya Blazer Ceket

Giyilmeyecek

Gömlek veya Bluz

Açık mavi renk kısa kollu ve yakalı Açık mavi yakalı elbise bluzu gömlek. Tişört
olmayacak.

Pantolon veya Etek

Haki veya Taba rengi pantolon1

Kravat

Takılmayacak

Kemer - eğer takılırsa

Küçük tokalı Siyah kumaş veya deri kemer

Ayakkabılar

Siyah elbise veya spor ayakkabı (zemini çizmeyecek)

Çoraplar

Bilekte veya daha uzun Siyah çorap

Rozet veya broş

ITTF Uluslararası Hakemler rozetlerini gömleklerinin sol tarafına takacak

Diğer rozet veya broşlar

Uluslararası Hakem rozeti veya broşundan daha küçük ebatta, ev sahibi federasyonu
temsil eden, sadece 1 adet rozet veya broş isimliğin altına takılabilir.

isimlik

Yukarıda tarif edildiği gibi beyaz zemin üzerine siyah karakterlerden oluşan isimlik
ITTF Uluslararası Hakem rozeti ile aynı hizada olacak şekilde gömleğin sağ tarafına
takılmalıdır.
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EK - H
PARALİMPİK MASA TENİSİ KURAL VE
YÖNETMELİKLERİ
Bu bölüm, IPTTC ile ITTF arasında yapılan işbirliği sonucu eklenmiştir. Bu kural ve yönetmelikler artık ITTF kurallarının ayrılmaz bir parçasıdır. ITTF Paralimpik Masa Tenisi hakkında
daha fazla bilgiye ulaşmak için ITTF’in resmi sitesi olan www.ittf.com ‘un ana sayfasından Para
TT sekmesini tıklayın.
Genel
Engelli sporcular lezyonları ve engel sınırlamalara bağlı olarak bir sistem içerisinde sınıflandırılmışlardır. Uluslararası bir sınıflandırma paneli, sporcuların sınıflandırılmasından sorumludur.
Sınıf 1-5 Tekerlekli sandalyeli oyuncular için
Sınıf 6-10 Ayaktaki oyuncular için
Sınıf 11 Zihinsel engelli oyuncular için
Sayı değeri küçüldükçe, engel derecesi artmaktadır.
Bütün sporcular uluslararası seviyede sınıflandırıldıktan sonra spor sınıf statülerini gösteren
bir uluslararası sınıflandırma kartı (ICC) sahibi olurlar. Uluslararası sınıflandırma kartı (ICC) tıbbi
nedenlerden dolayı herhangi fiziksel sınırlamaları (örn. kurallara uygun servis kullanmak) veya
sürekli gereksinimleri (örn. tekerlekli sandalyeye bağlanma) gösteren bölümleri içerir.
Eğer bir sporcu bir uluslararası şampiyonada ilk defa oynuyorsa ve uluslararası sınıflandırma
kartı (ICC) yoksa, sporcunun kendi ülkesi sporcuya geçici bir sınıf belirleyebilir. Sporcuya bir
sınıf atanır ve bundan sonra sporcu şampiyonalarda belirtilen şekilde sınıflandırılır. Bazı zamanlar
sporcuların engellerinin ilerlemesi nedeniyle yeniden sınıflandırması gerekebilmektedir. İlgili turnuvadan önce bu sporcular bir liste halinde belirtilerek sınıflandırma sorumlularına, başhakeme ve
organizasyon komitesine bildirilir.
Bir sporcu sınıflandırıcıları kasten yanıltmışsa, Başhakemin takdiriyle yarışmaya devam etmesine izin verilmeyecek ve ITTF tarafından düzenlenen müsabakalardan uzaklaştırılmalar ile yüz
yüze gelecektir.
TEKERLEKLİ SANDALYELER
Tekerlekli sandalye en az iki büyük ve bir küçük tekerlekten oluşmalıdır. Eğer maç sırasında, herhangi bir sebeple oyuncunun sandalyesinde bulunana tekerleklerden biri yerinden çıkar ve
sandalyede iki adetten fazla tekerlek yok ise, bu durumda ralli derhal durdurulur ve rakip tarafa 1
sayı verilir.
Takım ve sınıf turnuvalarında, oyuncunun dengelemeyi arttırmak için vücudun dizler üzerinde kalan hiçbir kısmı sandalyeye sabitlenmemelidir. Ancak, oyuncu tıbbi nedenlerden dolayı
sandalyeye bağlanmak zorunda olabilir, bu durum sporcunun sınıf kartına işlenmiş olmalıdır ve
bu durum sporcunun spor sınıfı belirlenirken göz önünde bulundurulacaktır. Açık turnuvalarda
sporcunun sandalyesine bağlanmasına izin verilecektir.
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Oyun koşulları altında tekerlekli sandalyeye başka bir ekleme olmaksızın, yüksekliği 15cm.
ile sınırlandırılmış bir veya en fazla iki yastık kullanımına izin verilebilir.
Eğer bir sporcu engeli nedeni ile beline kemer takmak ve/veya korse giymek zorunda ise,
sporcu bu durumun bulunduğu panelin sürekliliği için olduğun konusunda ikna edici olmalıdır. Sınıflandırmanın başlangıcında veya gözden geçirilmesi esnasında bu tür ekipmanların kullanıldığı
konusunda Baş Sınıflandırıcının bilgilendirilmesi oyuncunun sorumluluğundadır. Kemer ve/veya
korse kullanımı konusunda aşağıdaki koşullarda izin verilebilir:
• Sürekli kullanım - bu durum ilgili uluslararası turnuvada Baş Sımflandırıcı tarafından sporcunun uluslararası sınıflandırma kartına (ICC) yazılmalıdır,
• Geçici kullanım - sporcu kemer ve/veya korse kullanımının gerekliliği konusunda onay
verecek olan yetkili doktora tam bir açıklama yapmak zorundadır. Doktor tarafından referans numarası verilmiş ve
imzalanmış olarak verilen sertifika ilgili turnuvanın Baş Sınıflandırıcısına teslim edilmelidir.
Sporcu yarışma başlamadan önce hangi müsabakalara katılacağını Başhakem’e bildirecektir.
Tekerlekli sandalyeye destekleyici eklemeler yapılabilir, sandalyeye takılmış olsun veya olmasın (yastık hariç), bu durumda sporcular geliştirilmiş bu tekerlekli sandalye için ya bir sınıflandırma ya da yeniden sınıflandırma yapılmasını soracaktır. Tekerlekli sandalyelere uluslararası
sınıflandırma kartında (ICC) izin verilmeden veya yeniden sınıflandırılmadan yapılan herhangi bir
ekleme kural dışı kabul edilip sporcunun diskalifiye olmasına neden olabilir.
Masalar tekerlekli sandalyede oynayan sporcunun bacaklarını engellemeyecek ve çift maçlarında iki tekerlekli sandalyenin rahat kullanabileceği şekilde olmalıdır.
AYAKTAKİ SPORCULAR İÇİN KURALLAR
Ayakta oynayan engelli sporcular için masa tenisi kurallarında bir istisnai durum söz konusu
değildir. Bütün sporcular ITTF kural ve yönetmeliklerine uygun olarak oynarlar. Sınıflandırma
kartında sporcunun sınırlamalarını gösteren bir bölüm vardır, bir bilgi yoksa, oyuncu kurallara
uygun servis kullanmalıdır.
MAÇ YÖNETİMİ
Eğer bir oyuncu engeli veya durumun doğası nedeni ile geçici süreyle oynaması mümkün
değil ise, Başhakem turnuva Baş sınıflandırıcısıyla veya doktorla istişare yaptıktan sonra oyuncuya
yeterli tıbbi iyileşme süresi verebilir.
ÇİFT MAÇI
Tartışmalar neden olan ve net olmayan bir diğer konu da “karma çift maçı”nda ( bir tekerlekli sandalye ve bir ayaktaki oyuncu) hangi kuralların uygulanacağı konusundadır. Yazılı olarak,
normal kurallar uygulanır, sabit olması veya hareket alanı sınırlı olan birçok tekerlekli sandalyeli
sporcu için alışılmışın dışında olmasına rağmen sporcular sırayla karşılama yapacaktır. Eğer tekerlekli sandalye kuralları uygulanacak olursa, ayakta oynayan engelli sporcu her topu karşılayabilecek olduğundan adil olmayan bir avantaj elde edecektir. Ortak bir uzlaşı olarak tekerlekli
sandalye oyun kuralları kabul edilmiştir. Her iki sporcu da fark etmeksizin (servis ve ilk karşılama
yapıldıktan sonra) karşılama yapabilir ancak, ayaktaki oyuncu sadece kendi yarı alanına gelen topu
karşılayabilir ve ayağı hayali olarak ortadan geçtiği var sayılan çizgiyi geçmemelidir. Bazı sınıfı 5
olan sporcular normal kuralların uygulanmasını tercih edebilir, bu durumda karşılamaların sırayla
yapılması gerekmektedir.
Maç başlamadan önce hangi kuralların uygulanılacağının karalaştırılması tavsiye edilir.
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EK - I
2007 YILINDAN BERİ YAPILAN KURAL VE
YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ ÖZETİ
Kural ve yönetmelikler ile ilgili 2007’den beri yapılan temel değişiklikler:
KURALLAR
Raket üzerindeki kaplama malzemesi, herhangi bir işlem yapılmaksızın, ITTF onaylı olması
gerekiyor.
Hakem veya yardımcı hakem bir oyuncunun şüpheli servis kullanması ile ilgili uyarıda bulunabilir.
Eğer bir oyuncu kazayla çift vuruş yaparsa herhangi bir işlem yapılmaz ve oyun devam eder.
Tekerlekli sandalye ile oynanan oyunlarla ilgili bütün paralimpik masa tenisi kuralları yer
almaktadır.
Eğer toplamda en az 18 sayı skoru kaydedilmişse çabuklaştırılmış sisteme geçilmeyecektir.
Önceden her iki oyuncu veya çiftin 9’ar sayı kaydetmesinden sonra çabuklaştırılmış sistem uygulanmıyordu, fakat artık skor 10-8 olduğunda da çabuklaştırılmış sisteme geçilmeyecektir.
YÖNETMELİKLER
Tekerlekli sandalye ile oynanan oyunlarla ilgili bütün paralimpik masa tenisi kuralları artık
yer almaktadır.
Raket kontrol merkezi ve raket testi artık yer almaktadır.
Hakem, oyun alanında sadece yetkili kişilerin bulunduğundan emin olmalıdır. Bu daha önceden “Maç Görevlileri El Kitabı”nda dahil edilmişken, artık yönetmeliklerde yer almaktadır.
Takım maçlarında oyuncular sadece oyun alanındaki herhangi yetkili birinden öğüt alabilir.
Aynı zamanda hakem, oynasın veya oynamasın, takım kaptanının adını almakla sorumludur.
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