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TTF HAFTA SONU-HAFTA İÇİ LİG USULÜ  

TURNUVA SİSTEMİ 

 

AMAÇ: Sporcuların seviyelerine uygun maçları, kısa zamanda yapmalarını sağlamak.  

YÖNTEM: 

• Turnuvalar toplam 4 gün sürecektir.  

• Turnuvaları klasmanda birbirine yakın sporcular arasında grup maçları şeklinde oynanır. 
Gruplar oluşturulurken o kulüpteki turnuvaya başvurmuş sporcular klasman sıralarına göre 

sistem tarafından 8 li gruplara ayrılırlar. Daha sonra bu sporcular 4 erli 2 gruba ayrılırlar. 
Puan eşitliği durumunda yaşı küçük olan sporcu (yıl/ay/gün) üst gruba yazılır. 

• Grup maçları bitiminde grup sıralaması aynı olan sporcular genel sıralama maçlarını oynarlar. 

Bu maçlar neticesinde; 

A1 – B1 – Kazanan 1.f 

A2 – B2 – Kazanan 3. 

A3 – B3 – Kazanan 5. 

A4 – B4 – Kazanan 7. 

olur. 

• Sporcuların gruplamaları; 

 

A     B 

1     2 

4     3 

5     6  

8     7 

Şeklinde yapılır. Puan eşitliği durumunda kura çekimi yapılır. 

• Sporcular 4 gün süresince 4 maç yapmaları hedeflenmiştir. Özel durumlarda bu sayı 3 e 

düşebilir. 

• En iyi 4 hafta sonu turnuvası puanı genel klasmanda geçerli en iyi 10 turnuva puanına ek 

olarak işlenir. (10+4) 

• Tüm başvurular ve geri çekilmeler i-kort üzerinden yapılır. 
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• Tesis şartlarının yeterli olduğu durumlarda turnuvanın başhakemi en fazla 32 takımın 
katılımıyla sınırlı olmak kaydıyla eleme usulü çiftler turnuvası oynatabilir. Sporcular eşlerini 

tüm katılımcılar arasından seçebilirler. Maçların oynatılma şekli başhakemin inisiyatifindedir. 
Çiftler turnuvası eleme usulü oynanır ve klasman turnuvası puanları esas alınır. 

• Sporcular turnuvanın düzenleneceği kulüplerden dilediklerine başvuru yapabilirler. 

• Turnuvalar A ve B serisi olmak üzere 2 seride oynanır. B serisinin puanları A serisinden %50 
daha azdır. 

• Gruplarda puan eşitliği durumunda averajlara göre sıralamalar belirlenir. 

— Averaj hesabı yapılırken; 

Eşit galibiyeti olan sporcuların aralarında oynanan maçlara, 

Eşit bozulmazsa, bu sporcular arasında alınan set – verilen set değerine, 

Eşit yine bozulmazsa, alınan oyun  -verilen oyun değerine bakılır. 

• Turnuvadan geri çekilmediği halde gelmeyen veya kaydını yaptırıp maçlar başlamadan,  

turnuvadan çekilmek zorunda kalan sporcuların yerlerine sıradaki sporcu üst gruba dahil 
edilir. 

• Puansız sporcularla başlayan grup olması durumunda, o grubun aldığı puan katsayıları alt 

limit kabul edilir ve altındaki tüm gruplar aynı puanı alırlar. 

• 8 den daha fazla puansız sporcu başvurması durumunda puansız sporcuların grupları kura ile 

belirlenir. 

• 8 erli gruplar oluşturulduktan sonra; 

- En sona 1 sporcu kalması durumunda; 

Bu sporcu üstteki 8 li grupla birleştirilip 3 adet 3 lü grup oluşturulur. Grup maçları 
bitiminde 1. Olan sporcular kendi arasında, 2. Olan sporcular kendi arasında, 3. Olan 
sporcular kendi arasında 3 lü 3 grup daha oluştururlar. Her sporcu 4 maçla turnuvayı 

tamamlar. 

- En sona 2 sporcu kalması durumunda; 

Üstteki 8 li gruptan en alttaki 2 sporcu alt gruba geçer. Üst gruptaki 6 sporcu 2 adet 3 lü, 

alttaki gruptaki 4 sporcu kendi arasında 4 lü grup maçı yapar. 

- En sona 3 sporcu kalması durumunda; 

Üstteki gruptan bir sporcu alt gruba geçer. Üst grupta 1 adet 4 lü 1 adet 3 lü grup 

oluşturulur. En alt gruptaki 4 sporcu kendi arasında 4 lü grup maçı yapar. 

- En sona 4 sporcu kalması durumunda; 

4 sporcu kendi arasında 4 lü grup maçı yapar. 

- En sona 5 sporcu kalması durumunda; 
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Üst gruptan bir sporcu alt gruba geçer ve 2 adet 3 lü grup oluşturulur. Üst grupta 1 adet 4 
lü 1 adet 3 lü grup oluşturulur 

- En sona 6 sporcu kalması durumunda; 

2 adet 3 lü grup oluşturulur. 

- En sona 7 sporcu kalması durumunda; 

1 adet 4 lü 1 adet 3 lü grup oluşturulur. 

• 12 yaş A serisi turnuvalarda en üst grupta; 

- Gruplarda ve genel sıralama maçlarında oynanan her maç için 2 puan, 

- Gruplarda alınan her galibiyet için 10 puan alınır. 

- Genel sıralama maçları neticesinde; 

1. Olan + 50 

2. Olan +40 

3. Olan +35 

4. Olan +25 

5. Olan +20 

6. Olan +10 

7. Olan +5 

8. Olan +0 puan alır. 

 

• Herhangi bir maçtan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle diskalifiye edilen sporcu grubu 

puansız kapatır. Bu sporcuyla oynanan tüm maçlar gruptaki diğer sporcular lehine hükmen 
kazanılmış kabul edilir. 

• Son grubun 8 li oluşmaması durumunda puan dağılımı katsayıları aşağıdaki gibi hesaplanır; 

Bir adet 4'lü grup olması durumunda;  

Her sporcu 3 grup maçı yapar. Kazanılan her grup maçı o gruba ait grup maçı puanı ile 
ödüllendirilir. Grup maçları bitiminde oluşan durumdan sonra sıralama maçları 

oynanamayacağından ötürü sporcular bu maçları kazanmış gibi puan alırlar. Böylelikle grup 
maçları sonundaki sıralamaya göre sporcular 1.lik, 3.lük, 5.lik, ve 7.lik puanı alırlar.  

 

İki adet 3'lü grup oluşması durumunda; 

Sporcular 2 adet grup maçı yaparlar. Her grup maçı galibiyeti normalde alınacak puanın 1.5 

katı ile çarpılır. (sporcular bir grup maçı eksik yaptıkları için, ayrıca oynanan maç başına 
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alınan puanlar da 1.5 katı ile çarpılarak sporculara verilir). Bu maçlardan sonra oluşan grup 
sıralamalarına göre her grubun aynı sırasında olan sporcular karşılıklı bir sıralama maçı 
yaparlar. Oluşan sıralamaya göre sıralama puanları kazanılır. Gruplardaki 6 sporcudan tümü 3 
maç yapar. 

Bir adet 4'lü, bir adet 3'lü grup oluşması durumunda; 

Her grup kendi arasında grup maçlarını yaparlar. 3'lü grupta yer alan sporculara her 

galibiyetleri için galibiyet puanının 1.5 katı verilir. (sporcular bir grup maçı eksik yaptıkları 
için, ayrıca oynanan maç başına alınan puanlar da 1.5 katı ile çarpılarak sporculara verilir) 
Grup sıralamaları oluştuktan sonra her grupta aynı sırayı alanlar sıralama maçlarını oynarlar. 
Gruplardaki 7 sporcudan 3'ü 4 maç, 4'ü ise 3 maç ile turnuvayı tamamlar. 

Üç adet 3'lü grup oluşması durumunda (9 sporcu); 

9 sporcu 3'erlik 3 gruba ayrılırlar. Grup maçlarında her sporcu 2 maç yapar. Gruplardaki her 

galibiyete grup galibiyet puanının 1.5 katı verilir. (sporcular bir grup maçı eksik yaptıkları 
için, ayrıca oynanan maç başına alınan puanlar da 1.5 katı ile çarpılarak sporculara verilir) 
Daha sonra her grubun 1.'leri yeni bir grup oluşturur. (2.'ler ve 3.'ler de yeni gruplar oluşturur). 
Her grupta yeniden grup maçları yapılır ancak kazanan sporculara puan verilmez, bu maçlar 
sıralama maçları olarak değerlendirilir.  1.'lerin oluşturduğu grup ilk 3 sırayı alır. 2.'lerin 

oluşturduğu grup 4-6 sıralarını alırlar. Sıralamalar oluştuktan sonra sporculara sıralama 
puanları verilir. Tüm sporcular 4'er maç yaparlar. 

 

 


