
']' 
. },,1A!A TEt,] 1 :, I FEIr . FAtjE u i .,'ü.tü-]l:,- jj tı5i j:

İ aI]u.^L4A "'-'^"-,ii=i }*i"'.*yoıru Yınştrn*
Tttıkiye Maşg T,

* M asa Tenişi v 
^r, 

u-" l-Jr" "; _ 

r**:'s _3'i$#fi

aEtnlll Uuıu,_JE- -_ _,- 
__ , iı_,,I_#.,lüTT"*-", tarihinde gorıa erer_," Hükrrüne,

;fi;G; ııe ıısiu ı3, ıı"d.1:,:_!_ ı_.ı*ıııan:Ş"l:;T"'İ;;",ı il ve _ilçe .YlT:İ. #lX; ;J*TJı J" !9" hakcrn Iy}İİJil:"ı!,., _,11arındA. sörc1' al

Feoerasyonümuzun 2017-201B.yanşma yü etkinlikieri. hakem seminerleri' seviye betirlemc Şrnavları'

Eknik topıantııar :"'r,;"',;.";rgüılil}İİl'il# nŞifl}ilui| n*a.,*=ı,u.nin kuruımadığı veya
*-;;;k 

2o|7,2o|E ljanşTa y,]l_:.1
. 

tısulünc uygun oırştr-rri*adığı vL ı-*rH'ii}.iı t rnoır,rih*-;;'- YaPılmadığP anlaŞılmıŞtır'

yapııacak iştemıerıe lqlr:tj:,:+:İ:*l-ffi;§'iİİ,H"H""tİİİT"İ!İ_. ,.,.,_.,,,o

Y; İİ MüdüQrİ" uygun gö,üu" _:"_.y.:;:trJ

$ix,ffi #r-"ff:n§§",Hi;:i,;,;;
Tİ *',Ü-İl.kenı kuru lilarınaa sjr_';,ffff|ii,

§'İ'}. "İjl'"l ffi İ; 1;;; ;y, -6 
üyed eri oiu§ur, "

lr.lMİrl<"" Hakem. Kurulunun onay verlfıeqilffirIsştyiıĞil. x"ilı başkan har
ll$li$;* Üİullu,""" 6tişterek başktı: 

t r] i.; :.t1,1 _ ..:j, ı|;. ;j, ,.t,. 
, _,,:

*u"t:İİ:}5l'iPrİf.tŞ3#;dc yıllık vize işlemini yaptırmaval,ı vc şekii şarttan u],İnayan, hakernlere göreı'

venlmeyccektir.- 
İlir,ira" de, 2017 -2018 Yanşma ylrnda

'düzenleneçek yanşm,alarda yülık vize işlernini yaptırmayaıl

i,al.emiere tıi çbir şekiide görw verilmeyecektir,
Konunun ilinız misaLnisi Fccterasyon il temsilcisi i]e birlikte hassasiye|le edilmesi hususundaı

Gcreğini arzl rica ederim,

Dağıtııı:
coi"gı, 81 Gençlik tıiametlerl we Spor İı ıaııatırıııŞınc

:

os.Ös.zoız K.ASIL

İ 
';İdİ;İ"l 

t"l1,1"y," 17, Maddesi;
; . Aynı Talimatıı il ve ilço llatem'r,nr,ıİIiiiıiuıi'Ğöiöt 9

*-il ve ilçe hakem ı.unıUa,""n,cör9y," *tl'll"i aşağaa belirtılmiştir,

a) Merkez ıirı."j]i,]it-n;i?;;T_"_..k h;f;ikı."iıgili bütün işleri yapmak,

. b} Kayıtlı t "tumıeii 
siçiilerini ,ra,,ai, ,.rr, .aec.!i"Jı ıvıerı..' ilrt.m xuruı':na teklif etmek'

,, i} Fedcras_,-on" ;;;;;-;;su açılııasr için istckte bulunrnak,

d) Fcderasyonr";;riJaı<eaıit ı.orr.rirrra" §erııiner, topi"ot" konferanslar düzçnlcmek,

e) Federasyonun izniylc g_ıiştı.*._ı;"""iil,*;;;k,:n"ı,lJe,i i*ş*,ı"a hazı,ı:lamak üzere nazari ve

uygul amai: çalı şmalar düzenlemeı<,

0 lhtilanı y.,.,aiJi*r,r., sonuçları ı-rilıcınaa birinci derecede karar vermek' itiraz balinde bunlan kcsin'

;, *|T,,r#lffi\iffiİı";"'*r,"İ#İi,'$!$;;Lleri yarışma. yönetmekten men etmek,

gerektiğincıe ıl^nsıar,rıın ip!oı!iriiT};Hlj; j*.'ir; ıvıe.ı."' Haı<em Kur"uıuna bildirmek'

hj Tİİİrİİ a*lı v"^İalaİ norg.^lunni tdgin etm,ek

1- rt ue ilçede au,Zİl"n"" özel ue relmi tüm gglı,ı7ı lar,

2_ Il ve itçede ui|şi" i"iiır,ı,ıpı"6 oro;diağnaniın özal gan_smalar,

3- F e der as go n,'İİİnİİ"İ v "'İİ 
İ al"n g o4şigl.r 

" 
Hükmüne amirdin

;}ffi:i,11"*'t11?5ı?'ı: fl"::_1* yııı. baştarken ıı bakcm .kuruııannın kuru]arak onay için

gJQa3ızo,ız

web: tnıtfqçv.tı e-mcdi: masotenisifed@grnoil,com irrfo@t,nıt{,gov-tr 

-

l"v-"-,'",,- !l, ^,luJgrv,J!. sPoi üeToT9
O O @ /*.rrtenisiied n,ı <+

,,_i,:ü,,:ı]],j U,]: l _j

Sayı
14onu

: T.M,T.F.,a3d {

; İ.e*'İ;;Çffi yıtı {düzettıno} VALiLlĞi
( Gençıik Hırrn"lİn,İ-ve Spo,lı Müdürlüğüne )



t---\. 
lğ,J ult,/2al7 1:: .15 99- J].: -_rl g51 ]:

SAYI : İMTrü T|:ı{4
KONU : Hakem Seminer ve

klasman sınavı

TüRtiYE MAs} TEı{isİ şın nnısYoNu
TURKISH TABLE TENNIS FEDERATION

..... v^LİLİĞi
( Gtnçlik Hizmeıleri ve Spor iı Müdürliğiin€ )

T. ı,lA5A lE]lI!I FED. FAGE U2/E:-|

29.08.2017

Federasyonumuzun 01 Agustos 2017 gonü başlayan 2017_2018 yanşma yı|ında; Merkez Hakem Kurulunun

hakemlec yönelik eğitjm çahşmalan bk plan dahilinde başlayacaktlr,-H.İ.rıJ,ı*İr;n jvrn İroıı"nn,n uyğuıanması noklaİında bazı eksikliklerinin olduğu, 2016-2017 YarıŞma yı|ı genel

değarlendirilnesi sonucunda yanşmalarda görevli g6zleıncı ve başhakem repodan iı€ belirlenm§tif.
"Bu 

,nedenle, yanşmalar sırasjnda hakğm halİlannın en alt düzeye indkilrne§,. oyrın kurallarının uYgulanmasında

uirİiİteıİ5İn sağlanmaİı ve kaşılıkh bibi alış verişinde bulunührak hakemleıimüı bilgi ve deneylmlednh artıfılmas| amacl
'i|e Federasvonumuz Merkez tıatem 

"İuruİunca'09 
Eylül 2017 Cumaıiesi günü Adİna, Ankara, lstanbul, İzmir, Rize ve

Samsun ll İ4erkezlerinde, 15 E$ül 2017 cumarlesi günü Elazığ, lsparta ve Van il Merkez|erinde 12:ffl17:00 saatleri

arasında Tüm hakemhrin kahlacağı hakem semineri i|e Klasman d§ı Ulusal ve İl hakemlerinin katllacağı klasman

sınavlarının 17:00-18:00 saatleri arasırda ditzenlenmesine karar verilmiştk.

Hakem seminerleıinin akabinde yapılacak olan Kl*man Sınavlanna Hakem tdimatının 21. Madd€sinde belirtild|ği

üzere fad, klasmaıda olmayan ulusal hakemlerle, C klasmanında biİyı| beklem§ ulusal ve il hakemleri ile ll hakemliğinde
en az 1 yılgöıev yapan hakemlef katılabilir.

Hakem seminer ve Klasman Sınavlanna; hakemler istediklerl Seminer ve sınav me*ezinde kaılabilecektir.
Hakem sem]ner ve l(asman sınavlan dokuz it meıtezinde düzen|enecek olup hangi illerde yapılacağına ilişkin

pfogram ekle belirtilmiştir.
Semineıe bütiin hd(emlerimizin kğndi imkanları ile katılımı zorun|u olup, semina ve sınav kahhm ücreti 50.00 TL, dır.

Semineıe kahlmayan hakemlerimize 2017-2018 yanşma yılı içrisinde gefek Fedeıasyonumuzca, geıekse illefinde
düzenlenecek yarışmalarda (kabu| edilebilh mazereder hariç) göıev ıerilmeyecektir.

Kulüpbrimiz, şoranlarımız^ve hakemlerimiz için 2017-20l8 yarışına ylllnın başanh geçmesini diler, seminerlere ltım
hakemlerimizin katllmlnln s. aglanabilmesl için; Gençlik Hizmeüeri spor iı müdürlİklerimiz ile Federasyon 

'iI

Temsilcilerimizden bu yondelii çalışmaianm|za destek vermelefi hususunda;
Gereğini arlrica ederim.
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ıvtASA TENİsi HAKEM SENIİNERi ve KLAsNIAN SINAV IvIERKEzLERİ
ÇIZELGESI

09 EYLÜL20I7 _ 16 EYLÜL2011
sEMlNER YAP|LACAK lı-ırn
__yE4s4M sEM|NER öönerrıırni KLASMAN SİNAV SMTİ .-ŞEıuİ j§ER v Lsriı4Y_lBJ_t»BE_g _

ıDnııı
09 EYLUI,20|7

Saat l2.00-17:00
ANKARA

09 EYLÜL2017
Saat l 2.00- 17:90
SA}ıSUN

09 EYLÜL2017
Saat 12_00- l 7:00

Hayrettin
t.IAClYAJ«IPoĞLU
----.
Kenan ASIL

Ali İhsan ORHON

l8:00- 19.0|)

lE:OGt9.00

l E:00- 19,00

IsTANBUL
09 EYLÜL20I7

Saat 12,00-17:00

Ersen KINAYYİĞİT l 8:00- l9.00

IZüIIR
09 EYLÜL2Ot7

Saat l2,00- 1 7:00

sait YÜCEL l8:00- |9.00

R]zİ,
09 EYLÜL2017

Saat 12.00- 17:00

Aılem Rahiın AYAZ l8:00- 19.00

l6 EYLLJL ıOı7
ELAzlĞ

Saat 12.00-17:00

Hüseyin ÖzrÜnx l8:00-19.00

ı6 EYLÜt 2ot7
ı8PARTA

Saat l2.00- t7:00

§ııt YÜCEL
il. §uphi
SEİVIERCiOĞLU

lE:00-19.00

16 EYLüL 2ol7
vAıı

Saat l 1.00-16:00

Kçnın ASİL
Iv[. Hnmdin Gtİ\aEN

t 7:0Ll8.00
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