3.BURSA VETERAN MASA TENİSİ TURNUVASI (16-17 MAYIS 2015)
KATILIM KOŞULLARI VE BİLGİLENDİRME
1. Turnuvamıza, TC vatandaşı olanlar ile Türkiye’de yaşayan tüm sporcular katılabilirler.
Katılımcıların, vizesi yapılmış lisans ya da aile hekimlerinden alınacak rapora sahip olmaları,
bu tür bir belgeye sahip olmayanların ise turnuva başlarken verilecek sağlık onamını
imzalamaları zorunludur. TMTF Süper Ligi’nde profesyonel olarak oynayan 40 yaş ve
üzerindeki sporcuların turnuvaya katılabilmeleri için bir veteran masa tenisi derneğine üye
olmaları ve 2015 yılına ait aidatı ödemiş olmaları gerekmektedir.
2. Turnuva katılım bedeli 60 TL dir. Bursa dışından katılacak sporcular, banka hesabımıza katılım
bedelini turnuvadan önce yatırmak ve buna ilişkin dekont/yatırma bilgisi vermek
durumundadır.
BVMTSKD Banka Hesabı:
Garanti Bankası, Altıparmak Şb.
Hes.No: 313 6297231
IBAN: TR56 0006 2000 3130 0006 2972 31
(Açıklama kısmına Ad, Soyad ve Şehir bilgilerinizi yazınız. Dekontun görüntüsünü
mitkoc16@hotmail.com adresine gönderiniz)

3. Turnuva başvurusu kesinlikle internet sitemizden doldurularak yapılacaktır. Son başvuru
tarihi 13 Mayıs 2015 saat 24.00’e kadardır. Salon ve süre koşullarımızdan dolayı Turnuva
Teknik Komitesi bazı yaş gruplarında katılımcı sayısına kota uygulayabilir. Erkekler Hazırlık
Grubu (30-39 yaş) 24 kişi ile, Tek Erkekler 40-49 ve 50-59 grupları ise 64 kişi ile
sınırlandırılabilir. Bu sayılar aşıldığında katılımcı kabul edilmeyecektir. Katılım ücretini yatırıp
kaydını yaptıranlar, tüm katılım listesini ve mevcut katılımcı sayısını ttbursa.com adresinden
takip edebileceklerdir.
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4. Turnuvada yeni plastik maç topları kullanılacaktır.

5. Her katılımcı sadece tek yaş kategorisinde yarışabilir. Bu kategori, katılımcının kendi yaş
grubu ya da bir alt yaş grubu olabilir. İkisi birden olamaz.
6. Turnuva boyunca kahve, Nestlé Pure Life su, her katılımcıya iki farklı renkte havlu ve ikişer
adet Eker Süt Tatlısı bedelsiz sağlanacaktır. Turnuva sırasında salon büfesinde, bedel
karşılığında döner ekmek düşünülmektedir.
7. Turnuva 16 Mayıs Cumartesi günü saat 09:30’da Açılış Konuşması ile başlayacaktır. Akabinde
Tek Kadın, Tek Erkek 70+, Tek Erkek 65-69, Tek Erkek 60-64 maçları yapılacaktır. Grup
maçlarından sonra bu kategorilerde eleme turları ve teselli maçları finale kadar devam
edecektir. Katılımcı sayısı netleşince 30-39, 40-49 ve 50-59 yaş grupları ve maç saatleri
programı 15 Mayıs Cuma günü tüm ayrıntılarıyla yayınlanacaktır.
8. Tek Erkeklerde 30-39, 40-49 ve 50-59 kategorilerinin grup maçlarında hakemlik, aynı grupta
maçı olmayan oyuncular tarafından yapılacaktır. Diğer tüm maçlar için hakem, Turnuva
Teknik Komitesi tarafından hazır bulundurulacaktır.
9. Katılımcıların kalabileceği tüm anlaşmalı otellerimiz sitemizde belirtilmiştir. Turnuva ana oteli
ise, salonumuza 600 metre uzaklıkta ve gala yemeğinin de organize edildiği Aloft Otel’dir.

* İnternet katılım formundaki bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız, sizlere sunacağımız hizmetler
için çok önemlidir.
* Gala yemeğinin fiyatı 70 TL.dir (Alkollü içeceklerde fiyat eklenecektir). Aloft Otel ile ilgili ayrıntıların yanı sıra
diğer otel bilgilerine ttbursa.com sitemizden ulaşabilirsiniz.
*Turnuva teknik kurulu katılımcı sayısıyla, grupların büyüklüğüyle ve kategorilerle ilgili değişiklik hakkını saklı
tutar. Tüm müsabaka kuralları ve spor malzemeleri ITTF ve TMTF kurallarına uygun olarak yapılır.
* Maçların oynanacağı spor salonunun adresi:
Osmangazi Dikkaldırım Spor Salonu
Hayran Cd. Sadi Etkeser İlköğretim Okulu yanı (Yeni Timsah Arena’nın çapraz karşısı)
* Geniş bilgi ve katılım formunu doldurmak, ayrıca turnuva ile ilgili haberleri takip etmek
için ttbursa.com adresini ve facebook.com/ttbursa sayfasını ziyaret ediniz.
* İrtibat ve bilgi için telefonlar:
Mehmet Şen 0532 2769475
Mithat Koçanalı 0532 3379678
Ersun Küçükgüldal 0505 2597683
Alp Dardağan 0532 3251406
Gökhan Deniz 0535 6346938
Fatih Birinci 0505 776 88 34
TURNUVA TEKNİK KOMİTESİ

