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YAŞ GRUPLARI MÜSABAKA YÖNETMELİĞİ 
 
1 - KURALLARIN DAYANAĞI ve TAMAMLANMASI 
 
Bu yönetmelikteki kuralların dayanağı Türkiye Tenis Federasyonu Tenis Müsabaka Talimatıdır. Bu yönetmelikte 
tarif edilmemiş her konuda ve uygulamada TTF Tenis Müsabaka Talimatı ve ITF tenis kuralları geçerlidir. 
 
2 - TURNUVA FİKSTÜRÜ VE KATILACAK OYUNCULAR
 
TTF turnuva faaliyetlerini aşağıda sıralı yaş gruplarında ERKEKLER ve BAYANLAR kategorilerinde; TEKLER ve 
ÇİFTLER müsabakaları olarak; Türkiye Şampiyonası (TŞ),   A,  B,  C serilerinde; 16lık, 32’lik veya 64’lük fikstürler 
olarak düzenlemiştir: (bakınız: Turnuva takvimi)  
Ayrıca; 12 ve 14 yaş gruplarında Takım Şampiyonaları (TAKŞ) takvime alınmıştır. 

 
Yaş Grubu Doğum Yılı 

10 yaş 1997 – 1999 arası 
12 yaş 1996 ve 1995 
14 yaş 1994 ve 1993 
16 yaş 1992 ve 1991 
18 yaş 1990 ve 1989 

BÜYÜKLER 1988 ve daha büyük 
 
TTF İNTERNET SİTESİ: TTF Internet aracılığı ile ilgili bölümlerde turnuvalara kendi YG ve alt YG katılım puanı 
veya klasmanlarını ilan edilecektir. 
 

1. Katılım: 12, 14,  16,  18 ve BÜYÜKLER yaş grubu (=YG) turnuvalarına  ‘kendi yaş grubundan’  ve bir ‘alt 
yaş grubundan’ belirlenen puan ve/veya klasmandaki oyuncular ile teknik kurul tarafından davet edilen 
oyuncular katılabilir.  
 
Buna ek olarak; 16 YG yer alan oyuncular Büyükler turnuvalarına, 14 YG oyuncuları 18 YG 
turnuvalarına katılabilirler. Bir oyuncu bir faaliyet haftasında sadece bir turnuvaya katılabilir. 

  
Kulüpler söz konusu turnuvaların 21 gün öncesine kadar müracaat ederek TTF’nin onayını almadan oyuncularına 
ferdi turnuvalara katılamama cezası veremez. 
 
      2. Ana tablo oluşturma: 
1. maddede tarif edilen turnuva katılımcıları arasında aşağıdaki şekilde ana tablo müsabaka düzeni oluşturulur:  
 

ANA TABLO  
Seri A Seri B Seri C TŞ 

TURNUVA 
32 64 32 64 32 64 32 

Yaş Grubu fikstür 20 44 20 44 20 44 30 
Kulüp 
kontenjanı en fazla 1 2 1 2 1 2 -- 

TTF 
kontenjanı en fazla 2 3 2 3 2 3 2 

eleme hesaplanır        
 
Turnuva statüleri: 
 
1. Bütün turnuvalar 3 set ve her sette ‘tie-break’  
2. 10 Yaş ve 12 Yaş kendi statüsü ile oynanır. Bkz.  10 Yaş ve 12 Yaş  Turnuva Talimatları 
3. Çiftler müsabakaları tüm serilerde; 64 lük fikstür için 32 lik, 32lik fikstür için 16lık ana tablo düzenlemesi ile 

oynanır. Ana tabloya kalan oyuncu turnuva katılım listesinde bulunup da elenmiş herhangi bir oyuncuyu da eş 
olarak alabilir.  

4. 12 yaş grubu A ve B serileri ile 14 yaş grubu C serisi turnuvalarında kort sayısının yeterli olması halinde ilk 
turun mağlupları arasında telafi turnuvası düzenlenmesine Turnuva Tertip Kurulu karar verir. 

Her turnuva için turnuva müracaat  tarihinden önce TTF tarafından ‘İNTERNET SİTEMİZDE’ ilan edilen son 
klasman listeleri esas alınır.  
 



3 - TTF DUYURULARI ve TTF’a BAŞVURU 
 
TTF duyuruları bu Faaliyet Kitapçığı ve Internet aracılığı ile yapılacaktır,  bunun için; 
TTF tüm ilanları ve bildirileri www.ttf.org.tr Internet adresindeki faaliyet yılına ait İNTERNET SİTEMİZ 
DUYURULAR BÖLÜMÜ aracılığı ile yayımlanacaktır. E-Posta adresini bildiren kulüplere (ve oyunculara) duyurular 
ayrıca bu adrese yapılır 
 
TTF ‘a her türlü başvuru  istanbul@ttf.org.tr adresine yapılacaktır.  
 
Uluslararası puan kazanan oyuncular bu puanları TTF’a bildirdikten sonra yayımlanan ilk klasman listelerine işlenir. 
 
Kulüplerin veya oyuncuların oyuncu bilgileri güncelleştirmelerini TTF müracaatlar için belirlediği e-Posta adresine 
süresinde (örneğin turnuvanın son müracaat tarihine kadar) yapmamalarından dolayı,  adı geçen oyuncular 
doğum tarihindeki,  olası hatalar sebebi ile turnuva katılım listesinde yer alamayabilirler. Bu durumda fikstür vb. 
aşamalarda hiçbir itiraz kabul edilmez. TTF,  katılım listelerindeki olası hataları düzeltmek amacı ile müsabakalar 
fiilen başlamadan önce fikstürde ve katılım listelerinde gerekli değişiklikleri yapabilir. 
 
4 - TURNUVA DÜZENLEME ŞARTLARI 
 
Her turnuva için TTF ile turnuvayı düzenleyecek kulüp arasında turnuva düzenleme şartlarını içeren bir sözleşme 
düzenlenir. Turnuva düzenleyecek kulüp, turnuva serisine göre en az aşağıdaki şartları turnuva öncesi taahhüt 
eder ve turnuva bu şartlarda yürütülür.  
 
Kulüpler düzenlemeye talip oldukları TTF puanlı turnuvalar için formatı TTF tarafından verilen bir “TURNUVA BİLGİ 
FORMU (Fact Sheet) “ düzenler ve internette ilan edilmesini sağlar 
 
TTF tarafından görevlendirilecek başhakem raporuna göre aşağıda yazılı asgari şartları sağlayan kulüpler bir 
sonraki faaliyet yılında aynı veya üst seri turnuvayı almaya hak kazanır. Aksi takdirde bir sonraki faaliyet yılında bir 
alt seri veya daha altı turnuvalara talip olabilirler.  
 
Turnuvayı düzenleyen kulüp; hakem ücretleri, kort tahsisi,su, top, ilan, afiş vb. turnuva organizasyon giderleri 
karşılığı turnuvaya katılacak sporculardan katılım ücreti alacaktır. Bu ücret TTF tarafından tespit ve ilan edilecektir. 
 
C serisi:  
 
1. Turnuvadan tarihinden 25 gün önce hazırlanıp, ilan için TTF ye gönderilecek TURNUVA BİLGİ FORMU, 
2. 16’lık fikstür tek kategori (erkek veya bayan) için aynı satıh kaplı en az 3 kort; 32’lik fikstür için 4 kort,  

64’lük fikstür için 5 kort.  
3. Resmi turnuva saati ve turnuva ilan panosu, 
4. Soyunma odası,  duş, 
5. Merkez Hakem Kurulu tarafından atanacak bir Başhakem ve 16’lık fikstürde 2 gözlemci hakem, 32’lik 

fikstürde 3 gözlemci hakem, 64’lük fikstürde 4 gözlemci hakem, [Hakemlerin (yatma, yemek ve TTF 
tarafından belirlenecek hakem ücreti, v.b) ihtiyaçları turnuvayı düzenleyen kulüp tarafından karşılanacaktır.] 

6. Yarı final ve final müsabakasına kule hakemi  
7. Turnuva doktoru, 
8. 12 yaş grubu müsabakalarında iki tek müsabakası için, diğer yaş gruplarında her tek müsabakası için yeni 

kutu top açma taahhüdü, ( yapılacaksa telafi turnuvası için yeni top gerekmemektedir.)  
9. Her oyuncuya turnuva süresince yeteri kadar maç suyu, 
10. Turnuva süresince ilaveten 1 adet antrenman kortu ( yürüyüş mesafesinde yakın başka tesiste ve değişik 

satıhlı olabilir) Bu kortun antrenman programını oyuncular ve takımlar için başhakem yapacaktır. 
11. Fiyat kalite oranı uygun sporcu yemeği anlaşmasını sağlayacaktır. Kulüpler kendi oyuncuları ile misafir kulüp 

oyuncuları arasında farklı yemek fiyatı uygulaması ve turnuva dönemine ait farklı yemek fiyatı uygulaması 
yapamazlar. 

 
B serisi: 
 
C serisine ilaveten; 
1. En az A4 formatında “Turnuva Duyuru” ilanı hazırlanıp, gerekli yerlere asılmasını temini,  
2. Raket teli germe (Kordaj) servisi (ücreti karşılığı- ücret önceden TURNUVA BİLGİ FORMU’nda bildirilecektir) 
3. İlave 1 turnuva kortu 
 
A serisi: 
 
B serisine ilaveten; 

http://www.ttf.org.tr/
mailto:istanbul@ttf.org.tr


1. Kulüpçe turnuva sekreteri görevlendirilerek TTF gözlemcisinin,  misafir takımların ve izleyicilerin (özellikle 
basın) faks,  telefon,  e-posta bağlantısı,  emanet,  yazı araç gereci (bilgisayar desteği)  vb. ihtiyaçları direk 
(faks ve telefon ücreti karşılığı) karşılanacak 

2. Antrenman kortu aynı zemin kaplamalı ve turnuva mahallinde olacaktır. 
3. Şehirdeki oteller ile gelen kafileler için uygun anlaşma 
4. Kortlara ulaşım için organizasyonu  
 
İlaveten sağlanması tavsiye edilen konular:  ( Bu şartnamenin işleyişi kulüplere ayrıca bildirilecektir.) 
1. Üst seri turnuvaya şart olan ilave konular 
2. Çeyrek finalden itibaren kule hakemi 
3. Bu turnuva yanında (tercihen yarı final ve final gününde başlayacak !) bir veteran turnuvası düzenlemek  
4. Basının turnuva için temaslar,  basın bülteni hazırlayarak günlük bilgi akışı. (Bu konu ayrıca başhakem ve 

turnuva direktörü görevi) 
5. Oyunculara turnuva hatırası,  teşvik edici hediyeler (havlu,  kitap,  tişört vb.) 
6. Sporcular için bir turnuva kokteyli ya da imkanlar dahilinde bir kulüp dışı aktivite 
7. Seyirciye yönelik hediyeler,  tanıtım,  ilan 
 
5 - TURNUVA BAŞVURU ve KATILIM LİSTELERİNİN HAZIRLANMASI 
 
Turnuvaya katılacak oyuncular –turnuva tarihinden 15 (onbeş) gün önceki Pazartesi saat 13.00’e kadar- 
turnuvayı düzenleyen kulüplerimize veya  TTF’ ye TURNUVA BİLGİ FORMU’nda belirtildiği şekilde 
başvuracaklardır. Ferdi lisanslı oyuncularda yukarıda belirtilen şekilde başvurabilirler. Turnuva düzenleyen kulüp 
son başvuru tarihinde kendisine yapılan tüm başvuruları TTF ye iletmekle yükümlüdür. Oyuncu turnuvadan 
çekilmek istediğinde sadece TTF ye yazılı bilgi verecektir. Başvuru ve çekilme işleminin takibi oyuncunun ve/veya 
kulübünün sorumluluğundadır. Düzeltmeler için son tarih, turnuvadan 1 hafta önceki Pazartesi günüdür. 
 
Herhangi bir sebeple kulüpler eksik müracaatta bulunurlar ise,  listelerde yer almayan oyuncular, süresinde ve 
aynı şekilde turnuvalara katılım için kendileri de müracaat edebilirler. Başvuruda bulunmayan sporcular 
turnuvalara hiçbir surette giremezler. 
 
Organizatör kulübün kontenjan haklarını kullanmak istemesi halinde –son düzeltme tarihinden önce- 
kontenjan bilgilerini TTF‘ye bildirmesi gerekir. TTF kontenjanı ana tablo kura çekimine kadar kullanılabilir.  
 
Bu başvurulara göre hazırlanan katılım listeleri TTF İNTERNET SİTESİ TURNUVALAR BÖLÜMÜ’nde ilan edilir. Bu 
ilanlardan sonra –başvuru listesi değişiklikleri hariç- olası hatalara karşı gerekli görünen itirazlar kulüplerce veya 
oyuncularca TTF e-Posta adresine veya faksına yazılı olarak  yapılabilinir.  Bu itirazlar da değerlendirilerek TTF 
İNTERNET SİTESİ TURNUVALAR BÖLÜMÜ’ nde ilan edilen liste son düzeltme tarihinde kesinleşir ve taraflarca 
kabul edilmiş sayılır.  
 
6 – TERTİP KURULU 
 
Tertip kurulu üyeleri sırası ile  TTF Başkanı + TTF Turnuvalar Sorumlusu + TTF Turnuva Gözlemcisi + Başhakem 
+ Turnuva Direktörü arasından hazır bulunanların katılımı ile ve kurul başkanı yukarıdaki sıra ile oluşur. 
 
Görevleri:  
1-TTF ilan ettiği KL çerçevesinde turnuvayı düzenler,  başhakeme fikstür hazırlanmasında nezaret eder;  
2-Tertip kurulları TTF talimatlarını uygular ve bu talimatlara aykırı karar veremez;  
3-Bu talimatlar dışında kalan konuları karara bağlamak için basit oy çoğunluğu,  oy eşitliği halinde kurul 
başkanının oyu doğrultusunda  karar verir. 
4-TTF Gözlemcisi TTF adına turnuvanın temsilcisidir. 
 
Tertip kurulu toplantılarının birincisi eleme günü saat 09.00 ‘da,  ikincisi  turnuva başlangıç tarihinin 1 (bir) gün 
öncesi saat 17.00 ‘de yapılır. Turnuva ilk günü 14.00 de çiftler karşılaşmaları fikstürü belirlenir ve karşılaşmalar 
başlatılır. 
 
Her iki tertip kurulu toplantısı öncesi organizatör kulüpçe görevlendirilen Turnuva Direktörü Katılım Listesi 
üzerinde oyuncu müracaatlarını oyuncu veya antrenörünün imzası karşılığı (sign-in) ile kabul eder ve kulüp adına 
‘katılım ücretlerini’ tahsil eder. Tahsil edilmeyen, ancak fikstüre dahil edilen ve turnuvada oynayan oyuncular için 
TTF hiçbir yaptırım uygulamaz.  
 
 
7 - ELEME GRUBU 
 



İlan edilen turnuva tarihinden iki gün öncesi saat 09.00’da toplanan turnuva tertip kurulu toplantısı başlangıcında 
kulüp temsilcileri ve ferdi oyuncular turnuva başhakemine  fikstüre katılacak sporcuların lisanslarını verir. Bu 
aşamada katılım imzası atmamış (sign-in) ve/veya lisansları başhakeme sunulmamış oyuncular turnuvaya 
başvuruda bulunmuş oldukları halde turnuvaya katılmamış sayılırlar. Lisansların ibrazı, turnuvaya katılımı ve 
sporcuların o an belirlenebilecek maç saatinde hazır bulunacakları anlamına gelir. 
 
Eleme müsabakalarının iki günde sonuçlandırılması sağlanır. Müsabaka sayısının çok olması halinde eleme 
müsabakalarının şekli yedi oyundan az olmamak üzere başhakem kararı ile değiştirilebilir 
 
8 - ANA TABLO: 
 
Gerek tekler gerekse çiftler karşılaşmaları için seri başları aşağıdaki şekilde yerleştirilir: 
 

Seri Başı No: 16 'lik tablo 32 ‘lık tablo 64 'lük tablo 

1 1 1 1 
2 16 32 64 

3 ve 4 5 veya 12 9 veya 24  
5  6  7  8  8  16  17  25 17 veya 48 

9  10  11  12   16  32  33  49 
13  14  15  16   9  25  40  56 

   8  24  41  57 
  
Not : 1 ve 2 nolu seri başları belirtilen yerlere yerleştirilecektir. 3  ve 4 nolu seri başları ve diğer dörtlü gruplar kura ile 
yerleştirilecektir. Kura yerleştirmesi sonucu puan sırası dikkate alınmadan kura sırası uygulanacaktır. Kura sırası ne olursa 
olsun bay geçecek oyuncu puan sırasına göre belirlenecektir. Yerleştirme sırasında eşit puanlı oyuncuların sayısı 
yerleştirilecek oyuncu sayısından fazla ise, eşit puanlı oyuncular arasında kura çekilir. Fikstüre bir kulüpten sadece iki sporcu 
katılıyorsa, fikstürde bu iki sporcunun birbirine düşmemesi için gerekli düzenleme yapılır. O kulübün oyuncu sayısı ikiden fazla 
ise herhangi bir değişiklik yapılmaz. 
 
Eleme müsabakaları son günü (turnuva tarihinin bir gün öncesi) saat 17.00’de tertip kurulu ana tablo fikstürü 
düzenlemek için tekrar toplanır. Bu toplantının da  başlangıcında kulüp temsilcileri ve ferdi oyuncular turnuva 
başhakemine  fikstüre katılacak sporcuların lisanslarını verir. Bu aşamada katılım imzası atmamış (sign-in) ve/veya 
lisansları başhakeme sunulmamış oyuncular turnuvaya başvuruda bulunmuş oldukları halde turnuvaya katılmamış 
varsayılırlar. Lisansların ibrazı sporcuların o an belirlenebilecek maç saatinde hazır bulunacakları anlamına gelir. 
 
Herhangi bir sebeple ana tabloya katılmayacak sporcunun bulunmasının anlaşılması halinde, eleme grubunun son 
maçlarından geriye giderek kura ile 'şanslı mağlup' (lucky looser) sporcular belirlenerek ana tabloya eklenir. Şanslı 
mağlup hakkı kazanabilmek için; söz konusu oyuncuların kendilerinin ana tablo fikstür çekiminde hazır bulunmaları 
şarttır, aksi takdirde bu haklarını kaybederler. 
 
Eleme müsabakalarında seri başı yöntemi uygulanır. Eleme müsabakalarında grup oluşturulması gerektiğinde; 
gruplar en düşük puanlı eleme oyuncuları arasından yapılır. 
 
ÇİFTLER KARŞILAŞMALARI:   
Turnuvanın ilk günü çiftler karşılaşmaları için 6, 7, 8. maddelerde tarif edilen uygulama çerçevesinde çiftler 
fikstürü düzenlenir ve karşılaşmalar başlatılır. 
 
9 - BAŞHAKEM:   
 
Başhakem turnuvanın yürütülmesi ile ilgili teknik konuların tek yetkili ve sorumlusudur. Turnuva başlamadan önce 
turnuvaya katılanların en geniş katılımı ile (oyuncular, antrenörler, yöneticiler ve aileler) turnuva konusunda bilgi 
verir. 
 
a- Turnuva düzenleme şartlarının sağlanması için Turnuva direktörüne gerekli uyarıları yapar. Şartlar yine de 

sağlanmadı ise, turnuvayı başlatmaz veya oynatmaz. 
b- Eleme ve ana tablo fikstürleri çekilmeden önce lisans bilgileri ile Katılım Listeleri bilgilerini karşılaştırır ve 

fikstürlerini düzenler. 
c- Turnuva talimatlarını, fikstürleri ve günlük müsabaka programları ile müsabakaların başlama saatlerini 

düzenler, ertesi günün maç progamını son maçın bitiminden itibaren 30 dakika içerisinde düzenler ve ilan 
tahtasına asarak yönetici ve sporculara duyurur. 

d- Müsabaka hakemlerini tayin eder,  kule hakemi ile oynanan tüm müsabakalarda TTF’ce düzenlenen ‘müsabaka 
takip formu’nu vererek müsabaka sonunda imzalı olarak bu formları teslim alır. 

e- Uluslararası kurallara göre gerekli kararları verir. 
f- Taşkınlık yapan,  turnuva düzenini bozan seyirci,  veli veya antrenörü müsabaka mahallinden uzaklaştırır. 

Başhakemin ihtarına rağmen taşkınlık yapan antrenör,  seyirci ve/veya veli müsabaka mahallinden ısrarla 



uzaklaşmıyorsa,  olaya neden olan oyuncuya puan cezası verir,  isteği yine yerine gelmiyorsa maçı olaya 
neden olan oyuncu aleyhine neticelendirir. 

g- İdari başhakem yaptırımı gerektiren hallerde oyuncuya turnuva mahallinde tebliğ eder,  raporuna yazar.  
h- Havanın kararması,  hava ve saha şartları elverişli olmaması halinde maçları durdurabilir,  başka güne tehir 

edebilir. 
i- Turnuva süresince takımların ve oyuncuların antrenman kortu programını taleplere göre yapar. 
j- Turnuva sonuçlarını günlük TTF merkezine iletir; turnuva bitimini takip eden ilk iş günü tüm turnuva 

sonuçlarının detaylı olarak TTF merkezinde olacak şekilde gönderilmesini sağlar. İtirazları,  raporları ve idari 
yaptırım tutanaklarını turnuva raporuna ekleyerek TTF’ye iletir. 

k- Turnuva ile ilgili başhakem raporunu hazırlar, turnuva bitiminde ‘müsabaka takip formları’ nı TTF ye, 
başhakem raporunu TTF Turnuvalar Sorumlusuna  iletir. Raporunda kulübün turnuva düzenleme ile ilgili 
şartlara uyup uymadığını  belirtir. 

 
10 - TURNUVA GÖREVLİLERİ:  
TURNUVA DİREKTÖRÜ ve TURNUVA DOKTORU 
 
Turnuvayı düzenleyen her kulüp turnuva sırasınca aşağıdaki görevlileri hazır bulundurur ve bunların isimlerini 
turnuvadan bir hafta önce federasyona bildirir. 
 
a. Turnuva Direktörü: Turnuva süresinde başhakem ile işbirliği halinde tam mesai görev yapacaktır. 

Başvuruların ulaşabilmesi ve turnuva ile gerekli bilgilerin  öğrenilmesi için iletişim bilgileri (e-Posta adresi, faks 
numarası ve cep numarası gibi) TURNUVA BİLGİ FORMU’nda ilan edilecektir. 

 
Görevleri; 
1- Turnuvaya başvuruları yalnızca yazılı olarak  kabul edecek, başvuru sahiplerinin konu ile ilgili her türlü 

sorusunu cevaplandıracak, istenmesi halinde başvuruları teyit edecektir. 
2- Başvuruları son başvuru tarihinde derleyecek ve aynı gün TTF’a ilan edilmesi için iletecektir. 
3- Turnuva düzenleme şartlarının mensup olduğu kulüpçe yerine getirilmesinden sorumludur. 
4- Turnuva ile ilgili bütün idari işlerden sorumludur. 
5- Misafir kulüpler ile ev sahibi kulübün ve şehirdeki diğer imkanların arasındaki organizasyonları (otel,  

ulaşım,  yemek,  iletişim,  vb.) yapar. 
6- Turnuva düzeninin bozulması halinde başhakeme idari yaptırım teklifinde bulunabilir. 
8- Turnuva sonuçlarını derhal TTF’a iletecektir. 
 

b. Turnuva Doktoru: Müsabakalar sırasında sporculara gereğinde yeterli sağlık hizmetinin verilmesinden 
sorumludur. (yerinde müdahale,  hastaneye sevk,  vb.) Doktorun turnuva mahallinde hazır bulunmaması halinde 
maçlar oynanamaz. 
 
11 - HAKEMLİK  
 
Turnuvalarda yarı finalden itibaren ve başhakemin gerek gördüğü maçlar kule hakemi ile oynanır. Diğer tüm 
maçlar ‘gözcü hakem’ (supervisor) ile oynanır. 
 
Özelliklerine göre turnuvalarda bulunması gereken gözlemci en az sayı aşağıda belirlenmiştir. 
 

Sıra Turnuva Adı Gözlemci Sayısı 
1 10 Yaş Alt yapı Turnuvaları 4 
2 12 Yaş Turnuvaları 4 
3 14-16-18 Yaş A32, B32, C32 Turnuvaları 3 
4 14-16-18 Yaş A64, B64, C64 Turnuvaları 4 
5 Haftasonu C16 Turnuvaları 2 
6 Özel Ödüllü B16 Turnuvaları 3 
7 Büyükler Turnuvaları 4 
8 1. Lig 1. Devre Lig Maçları (Erkek – Bayan) 3 
9 2. Lig 2. Devre Lig Maçları (Erkek – Bayan) 3 

10 Play-off Maçları (1. ve 2. Lig) 5 
11 Yaş Grubu Takım Şampiyonaları 3 

12 Uluslararası Turnuvalar (Takım-Ferdi)Turnuvadaki takım sayısı yada 
turnuva kategorisi veya fikstür büyüklüğüne göre en az 4 – en fazla 6 

 
Ayrıca eğitim amaçlı; gene gözcü hakemlerin gözetiminde, başhakem turnuva mahallindeki oyunculardan kule 
hakemi tayin edebilir. 
  
 
12 - MÜSABAKA İLANLARI 
 



Müsabaka mahallinde turnuvanın Resmi Saati ve Başhakem Duyuru Panosu bulunacaktır. Duyuru Panosuna 
asılan maç programları ve her duyuru sporcu ve yöneticilere tebliğ mahiyetindedir. Duyurulan müsabaka 
programları veya başkaca konular gerek görüldüğü takdirde başhakemce yeniden değiştirilebilir.  
 
13 – İTİRAZLAR 
 
Oyun esnasında sahada meydana gelen somut bir pozisyonun gerçekte nasıl oluştuğu hususunda 
verilecek kararlar hakem ve yardımcı hakemlerine ait olup bunların verecekleri kararlar kesindir. 
 
Ancak,  hakemin tenis kaidelerinin uygulanmasına dair kararları hakkında oyuncuların anında başhakem nezdinde 
itirazda bulunmaya hakları vardır. Bu durumda başhakemin vereceği karar kesindir. 
 
Yukarıda belirtilen hususlar dışındaki itirazlar başhakem aracılığı ile (başhakem itiraz müracaatının turnuva 
raporuna ekleyecektir) TTF’a iletilir. TTF başkaca yollardan iletilecek müracaatları görüşemez.   TTF kararları 
başkaca itiraz merci olmamak üzere kesindir. 
 
14 – KIYAFET 
 
Oyuncular temiz ve düzgün tenis kıyafeti ile (iç çamaşır grubunu çağrıştırmayan) müsabakalara katılmak 
mecburiyetindedirler. Aşağıda tanımlanmamış kıyafetler için ITF kuralları tamamlayıcı olarak devreye girer. Soğuk 
havalarda başhakemin izni ile ısınmada ve maçlarda uygun eşofman giyebilirler. 
 
Çiftler maçında beraber oynayan oyuncuların kıyafetleri birbirine uygun (şort ve tişörtleri aynı renk tonunda) 
olmalıdır. 
 
Oyuncuların tenis ayakkabılarının altları saha zeminin bozmayacak nitelikte olmalıdır. Oyuncuların raketlerinde,  
çantalarında,  havlularında ve şahsi eşyalarında standart üretici amblemi olabilir. 
 
Oyuncuların ısınma ve maç sırasında giydikleri kıyafetlerin üzerinde bulunabilecek,  marka,  amblem,  sembol ve 
benzeri tanıtıcı yazı ve resimler; kollarda,  yakada,  çorapta,  ayakkabıda,  kompresyon şortunda,  şapkada 
(amblem),  baş ve kol bantında (amblem),  şortlarda,  eteklerde ve formalarda 30 cm² ‘den daha büyük ebatta 
olamaz. 
 
Yukarıda belirtilen hususlara aykırı davranan oyuncu,  müsabaka hakeminin veya başhakemin ikazına rağmen 
kıyafetini bu maddede belirtilen biçimde 5 dakika içinde düzeltmez ise maçı oynamasına izin verilmez ve hükmen 
mağlup edilir. 
 
15 – CEZA HÜKÜMLERİ 
 
Uluslararası Tenis Müsabaka Sevk ve İdare Kurallarının ceza puanlaması sistemi hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla, müsabaka esnasında veya müsabaka dışında cezayı gerektiren hareketlerde 
bulunanlar başhakemin veya tertip kurulunun vereceği yazılı rapora istinaden Federasyon 
tarafından Disiplin Kuruluna sevk edilirler. 
 
Bunlardan :  
a) Turnuva mahallinde; maç içinde veya dışında duyulacak şekilde kendine, rakibine, hakeme ve seyircilere  küfür 

eden,  kötü söz söyleyenler,  
b) Müstehcen ve ayıp harekette bulunanlar,  
c) Sözlü saldırıda bulunanlar,   
d) Fiziksel saldırıda bulunanlar,  
e) Yasaklanmış ilaçları kullananlar; müsabakadan önce veya müsabaka sırasında alkollü içki kullananlar, 
 
Başhakem tarafından otomatikman turnuvadan ihraç edilirler. Başhakem tarafından ihraç edilenler hak ettikleri bir 
sonraki turnuvada oynayamazlar. Ayrıca, tedbirli olarak Federasyon Ceza Kuruluna sevk edilenler, haklarında 
alınacak karara kadar müsabakalara katılamazlar. 
Aşağıda yazılı hallerde sporcular yaş grubu gözetmeksizin faaliyet takvimindeki bir sonraki resmi müsabakaya 
katılamazlar ve aynı turnuvada tekler veya çiftler maçlarına devam edemezler: 
 
a) Katılım Listesine yazılmalarına rağmen turnuvaya katılmayan oyunculardan doktor raporlarını (doktor 

raporunun üzerinde protokol tarih ve no.su olması ve tam teşekküllü hastaneden alınması şarttır) fikstür 
çekimi öncesi başhakeme; başhakemin düzenlediği turnuva raporuna eklenmesi şartı ile  iletmeyenler.  

b) Kulüplerce TTF KATILIM LİSTESİ hazırlanması için faks ile yollanan ve teyit edilen listelerdeki ile lisansında 
doğum tarihi uyuşmayan sporcular, 



c) KATILIM LİSTESİ yazılmalarına rağmen katılım bedelini ödemeyen, KATILIM LİSTESİ imzalamayan (sign-in) 
ve/veya lisansları ibraz edilmeyen sporcular, 

d) Fikstürde yer alıp müsabaka saatinde hazır bulunmayan ve turnuva doktorundan rapor almayanlar. Eleme 
veya ana tablo maçları sırasında meydana gelen sakatlık ve hastalıklarda turnuva doktorunun raporu 
gereklidir. Aynı oyuncunun aynı turnuva mahallinde başka bir müsabaka oynayabilmesi için tekrar bir doktor 
raporu gereklidir,  aksi takdirde ilk rapor bütün turnuva için geçerlidir. 

e) Müsabakalardan hakem kararı ile ihraç edilenler, 
f) Hakemin ikazına rağmen 13. Maddede ki şekilde kıyafetini 5 dakika içerisinde düzeltmeyip müsabakaya 

başlamadan mağlup olanlar. 
 
16 - BAŞHAKEM YAPTIRIMI 
 
Turnuva süresinde başhakem oyuncuya turnuva sırasında tebliğ etme ve maç raporunda belirtmek sureti ile idari 
yaptırım (bir sonraki turnuvada zorunlu eleme oynama cezası) verebilir. Bu idari yaptırımı gerektiren haller: 1- 
antrenörün maça karışması, taktik vermesi, hakeme müdahele etmesi;   2- ebeveynlerin maça karışması, hakeme 
müdahele etmesi;   3- oyuncunun sportmenlik dışı hareketleri; oyuncunun müsabaka saatini wo. olmama sınırında 
yanlış kıyafet vb. sebeple geciktirmesi;   –Internet sitemizde açıkça sıralanan ebeveynlerden,  antrenörlerden ve 
oyunculardan turnuva sırasında beklenen davranışları çiğnemeleri halinde- 
 
17 - ÖDÜLLER 
 
Turnuvalar sonunda tek erkek,  tek bayan,  çift erkek ve çift bayan birinci ve ikinci olan sporculara kupa,  şilt veya 
madalya verilir. 
 
18 – MİLLİ TAKIM BELİRLEME 
 
Milli Takımların seçimi; TTF ve belirlenmiş olan Milli Takım antrenörlerinden oluşan teknik kurulun ortak görüşü ile 
yapılır. Milli Takımlar için başarı ve temsil hedefi öncelikli hedef olup; stratejik hedeflere göre ve döneme göre 
kamp ve/veya direkt seçim uygulaması yapılabilir. 
 


