P4P TÜRKİYE ULUSLARARASI MASA FUTBOLU SPOR KULÜBÜ
BASİC TURNUVA KURALLARI
1. Maça Başlama
a. Maça yazı tura atışı ile başlanır. Kazanan taraf topu ya da sahayı seçer.
b. Maça santra noktasında, orta saha beşlisinin ortasındaki bebek ile başlanır.
2. Pas
a. Santra noktasında maça başlayan taraf 2 pas yapmadan gol atamaz, pas veremez.
b. Defans hattından forvet hattına atılan her türlü pas geçerlidir.
3. Top kullanım süreleri
a. Forvet ve defans hattında top kullanmak süresi 15, orta sahada 10 saniyedir.
b. Top kontrol edildiği an süre çalışmaya başlar, sürenin tutulması için topun durması gerekmemektedir.
Süre hakem tarafından tutulacaktır.
4. Maç/Set
a. Setler 5 gol atan kazanır şeklinde oynatılır
b. Kazanan grubu maçları 5 setin 3'ünü alan, kaybeden grubu maçları ise 3 setin 2'sini alan kazanır şeklinde
oynanır
c. Final, hiç kaybetmemiş oyuncu/takım 3 set kazanır, alt gruptan gelen oyuncu/takım 4 set kazanır
şeklinde oynanır.
5. Faul/Yasak Tanımları
a. Masayı sarsacak her türlü aşırılık ve ses feyki yasaktır.
b. Turnuva maçları esnasında konuşmak, ıslık çalmak yasaktır.
c. Turnuva sırasında topa sahip olan oyuncu, kalede ne kadar boşluk var diye kafasını rakip oyuncunun
kafasına kadar sokamaz, sokmamalıdır. Kısaca masaya beline kadar eğilmek, sarkmak gibi hareketler
kesinlikle yasaktır.
d. Oyuncular, turnuvadan önce veya turnuva içinde alkol kullanması yasaktır.
e. Kural dışı hareket yapan takım ya da oyuncuyu hakem sesli olarak uyarır. 2 ihtar almasına rağmen kural
dışı hareket yapmaya devam eden takım ya da oyuncuyu hakem diskalifiye edip hükmen yenik sayabilir.
6. Mola Tanımları
a. Her sette tarafların, 30 saniyeli 2 mola hakkı vardır.
b. Mola talebi topu kontrol eden oyuncu/takım tarafından talep edilebilir.
7. Eleminasyon Sistemi
a. Turnuva Çift Eleminasyon sisteminde oynatılır.
b. Turnuvada 2 yenilgi alan oyuncu/takım elenir.
8. Giyim Prosedürü
a. Düz renk polo yaka T-Shirt
b. Düz renk şort-kapri, uygun bir eşofman veya bol rahat bir kot pantolon
c. Spor ayakkabı
d. Turnuvalarda oyuncularımızın üstüne İstanbul Langırt Ligi forması (yoksa yetkililerimizden temin
edebilirler) giyebilirler.
Yukarıda uygulanacak kurallar P4P resmi kurallarının bir kısmıdır. Amaç belli bir disiplin ile uygulanacak kurallar
sayesinde oyuncularımızın yurtdışı standartlara kısa sürede ulaşmasını sağlamaktır .
Not : Organizatör turnuva kategorilerine göre (çiftler ,tekler ,geriden geriye ,çift top) yukarıdaki kurallarda oynama yapıp
turnuva öncesi duyuru yapma hakkına sahiptir .
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