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TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU 

KLASMAN VE MÜSABAKA TALİMATI 

Amaç 

MADDE 1 – Bu Talimatın amacı tüm yaş gruplarında tekler ve çiftler turnuvalarına  

katılan sporcuların aldıkları derecelere göre puan verilmek suretiyle, Türkiye Tenis  

Federasyonu (TTF) Tekler ve Çiftler Genel Klasman sıralamasını belirlemek ve müsabakaların TTF  

standartlarına uygun gerçekleştirilmesini sağlamaktır. 

Kapsam 

MADDE 2 – Türkiye Tenis Federasyonu, Uluslararası Tenis Federasyonu ile Gençlik  

ve Spor İl Müdürlüklerince düzenlenen resmi müsabakalarda,  klasmana esas olacağı  

belirtilen turnuvalara katılan ve bir kulüp adına veya ferdi olarak lisans çıkarmış sporculara  puan 
verilir. 

Klasman Puanlama Sistemi  

MADDE 3 – (1) TTF Genel Klasmanı 12 Yaş Turnuvası oynama hakkı olan sporcular  

ve  daha büyük yaş gruplarındaki diğer tüm sporcuların  dahil olduğu TTF Genel Klasman  

sisteminden oluşur.  

(2)  Oyuncuların ilgili yaş kategorilerinde son 52 hafta içerisinde oynamış oldukları  

ulusal, uluslar arası turnuvalardan, hafta sonu turnuvalarından, il birinciliklerinden (sisteme dahil 
edildiği tarihten itibaren) ve emsal puanlardan oluşur. 

(3)  Hafta sonu turnuvaların oynanma şekli ve puanlamaları “Hafta Sonu Turnuva Talimatı”nda 
açıklanmıştır. 

(4)  10 yaş sporcuları 12 yaş, 11, 12 yaş sporcuları 12 ve 14 yaş grubu turnuvaları oynayabilirler. 
Kızlar ve Erkekler 13 yaşından itibaren tüm büyük yaş grubu turnuvaları oynamaya hak kazanırlar. 

(5)  10 yaşındaki sporcuların aldıkları en iyi üç, 12 yaş turnuvası puanı TTF Genel  Klasman 
puanlarına işlenir. 

(6) 12 yaş grubu sporcuların kendi yaşlarında aldıkları en iyi üç turnuva puanı ve 14 

yaş grubunda aldıkları en iyi üç turnuva puanı TTF Genel Klasman puanlarına işlenir. 

(7) 14, 16 Yaş grubu sporcuların kendi yaş kategorilerinde aldıkları en iyi üç Turnuva  

puanı bir üst yaş kategorisinde aldıkları en iyi üç turnuva puanı ve toplamda 10 turnuva puanı  

TTF Genel Klasman puanlarına işlenir.  

(8) Bu turnuvalara ek olarak  “Hafta Sonu Turnuvalarından” ve/veya il birinciliklerinden alınacak en 
yüksek dört turnuva puanı sisteme işlenecektir. 

(9)  WTA tarafından uygulanan klasman puanı almak için üç ayrı turnuvadan puan  
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alma şartı, TTF klasmanında geçerli değildir. Profesyonel seri turnuvalarda alınan tüm galibiyetler 
TTF genel klasmanına işlenir. Ancak 25.000 $ ve üstü seri turnuvalarda WC ile alınan puanlar 
klasmana işlenmez. Bu turnuvalardan puan alınması için sporcuların WC alınan tabloda (tekler 
ve/veya çiftler) maç kazanmaları gerekmektedir.  

(10) Emsal Puan: 

Milli görevde bulunduğu için yaz kupası, kış kupası, veya Türkiye Şampiyonasına katılamayan 
sporculara emsal puan verilir. Emsal puan hesaplanırken; sporcunun katılamadığı turnuvanın yaş 
grubunda aldığı toplam puan, puan aldığı turnuva sayısına bölünür. Çıkan değer görevli olduğu için 
katılamadığı turnuvanın şampiyonluk puanından çok olmamak kaydıyla sporcunun klasman 
puanlarına eklenir. Sporcunun görevli olduğu haftada, katılabileceği 1 den fazla TTF yaş grubu 
turnuvası olması durumunda; aynı işlem tüm yaş grupları için yapılır, çıkan en yüksek yaş grubu puanı 
sporcunun klasman puanına eklenir.  

Sporcuların emsal puan alabilmeleri için Turnuvaya kayıt olmalarına gerek yoktur. 

 

(11)  Hafta sonu turnuvaları ve emsal puanlar dışında, sporcuların turnuvalardan yaşlarına göre 
alabilecekleri puanlar; 

10 Yaş sporcuları için; 

12 Yaş Turnuvası en iyi 3 Turnuva ( Ulusal ve/veya Uluslararası ) 

11– 12 Yaş sporcuları için; 

12 Yaş Turnuvası en iyi 3 Turnuva ( Ulusal ve/veya Uluslararası ) 

14 Yaş Turnuvası en iyi 3 Turnuva ( Ulusal ve/veya Uluslararası ) 

14 Yaş sporcuları için; 

14 Yaş Turnuvası en iyi 3 Turnuva ( Ulusal ve/veya Uluslararası ) 

16 Yaş Turnuvası en iyi 3 Turnuva ( Ulusal ve/veya Uluslararası ) 

18 Yaş ( Ulusal ve/veya Uluslararası ) ve/veya Büyükler Turnuvası en iyi 4 Turnuva ( Ulusal ) 

16 Yaş sporcuları için; 

16 Yaş Turnuvası en iyi 3 Turnuva ( Ulusal ve/veya Uluslararası ) 

18 Yaş Turnuvası en iyi 3 Turnuva ( Ulusal ve/veya Uluslararası )  

Büyükler Turnuvası en iyi 4 Turnuva ( Ulusal ) 

18 Yaş sporcuları 

18 Yaş Turnuvası en iyi 4 Turnuva ( Ulusal ve Uluslararası )  

Büyükler Turnuvası en iyi 6 Turnuva ( Ulusal ) 

Büyükler Kategorisi 

En İyi 10 Turnuva ( Ulusal ve/veya Uluslararası ) 

*Profesyonel seri turnuva puanlarında sayı sınırı uygulanmaz. Sporcuların aldıkları tüm puanlar 
başvurmaları halinde klasman puanlarına işlenir. 
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Bu puanlara ek olarak 10.000$ lık ve üstü seri profesyonel turnuvalar için; katılım puanı ve eleme 
tablosunda kazanılan maçlara ek puan verilecektir. Bu puanlar için de sayı sınırı uygulanmayacak, 
sporcuların katıldığı ve/veya elemede maç kazandığı tüm turnuvalar puanlandırılarak, TTF genel 
klasmanına işlenecektir. 

Her türlü uluslararası puanın işlenebilmesi için sporcuların uluslararasipuan@ttf.org.tr adresine 
başvurmaları gerekmektedir. 

(12) TTF Genel Klasman Puanlama detayları “TTF Genel Klasman Puan Tablosunda” gösterilmiştir. 

(13) Çiftler Klasman Puanı: 2014 senesinden itibaren TTF çiftler klasmanı tutulmaya başlanacaktır. 
Çiftler kategorisinde yarışılan tüm sporcuların; karşılık gelen puanları çiftler klasmanına işlenir. 
10.000$ lık ve üstü seri profesyonel turnuvalarda alınan çiftler puanları sadece çiftler klasmanına 
işlenir. %20 si tekler klasmanına işlenmez. Bu turnuvaların dışında kalan tüm turnuvalarda alınan 
çiftler puanlarının %20 si tekler klasmanına eklenmeye devam edecektir. Çiftler klasmanında 
işlenecek puanlar karşılık gelen tekler puanı kadardır. 

(14) Sebebi ne olursa olsun herhangi bir turnuvaya katılma hakkı olmayan ( katılım  

listesinde bulunmayan, katılım listesine hakkı olmadığı halde giren, cezalı veya başkaca bir  

sebepten ) ancak yanlışlıkla fikstüre alınmış oyuncular müsabaka yapsalar dahi bu puanları  

klasmanlara işlenmez. 

(15) Aynı haftada yer alan iki turnuva oynanamaz ancak 10.000 $ ve üstü seri turnuvalar bu kurala 
dahil değildir. Bu turnuvalar aynı haftada yer alan başka bir TTF turnuvası ile eş zamanlı oynanabilir. 
Turnuva maç programının ayarlanması sporcunun sorumluluğundadır. Sporcular aynı haftada 
oynadıkları 2 turnuvadan sadece ulusal turnuva puanını alırlar. 

Klasman Listelerinin İlan Edilmesi 

MADDE 4 - İlgili haftanın klasman listeleri, her hafta Salı günü TTF i-kort sisteminin Klasman 
Puanları bölümünde yayımlanır. 

Turnuva Fikstürü ve Katılacak Oyuncular  

MADDE  5 – TTF turnuva faaliyetlerini ERKEKLER ve BAYANLAR  

kategorilerinde; TEKLER ve ÇİFTLER müsabakaları olarak; aşağıdaki tabloya göre düzenler. 

2014 yılı için; 

Yaş Grubu Doğum Yılı 

Kırmızı Top 2006 – 2007 

Turuncu Top 2005 – 2006 – 2007 

Yeşil Top 2004 – 2005 – 2006 

12 yaş 2002 – 2003 – 2004  

14 yaş 2000 – 2001 – 2002 – 2003 

16 yaş 1998 – 1999 – 2000 – 2001 

18 yaş 1996 – 1997 – 1998 – 1999 – 2000 – 2001 
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BÜYÜKLER 

Kızlarda  ve Erkeklerde 2001 doğumlu  ve daha büyük tüm sporcular 

TTF İnternet Sitesi  

MADDE 6 – (1) TTF Internet aracılığı ile ilgili bölümlerde turnuvalara katılım puanı  

ve klasmanlar ilan edilecektir. Turnuvalara başvurular ve geri çekilimler i-kort sistemi  

üzerinden yapılmak mecburiyetindedir. Bir faaliyet haftasında birden fazla turnuvaya kayıt  

yaptırılabilir ancak sadece bir turnuva oynanabilir. Son geri çekilim tarihine kadar geri  

çekilimlerini yaptırmayan sporcuların; öncelikli turnuvaları dışında kalan turnuvalardan  

geri çekilimleri, i-kort tarafından otomatik olarak yapılır. 

(2)  Tescili olmayan Kulüpler ve/veya Sporcular i-kort sistemi üzerinden işlem yapamazlar. 

(3) Tescilini yaptırmamış Kulüplerin sporcularının lisanslarını i-kort sistemi otomatik olarak ferdi 
lisansa çevirecektir.  

(4) i-kort sistemi üzerinde oluşabilecek problemlerde Federasyon, sistemde değişiklik yapabilir veya 
hata düzeltebilir. 

Katılım: 

MADDE 7- (1) Yabancı uyruklu sporcular Türkiye şampiyonaları, Milli Takım Seçme turnuvaları, 
TTF Tur TakımSeçme turnuvaları ve Lig müsabakaları dışında kalan hafta sonu, yaz ve kış 
kupalarında mücadele edebilirler. Yabancı uyruklu sporcuların aldıkları puanlar ulusal klasmana 
işlenir. Yabancı uyruklu sporcuların lisans işlemleri de i-kort sistemi üzerinden yapılır. 

(2)  Kort sayısının sınırlı olması durumunda, TTF, önceden duyuru yapmak şartıyla, turnuvalarda 
katılım düzenlemesi yapabilir. Turnuvaların farklı yaş grupları için aynı haftada yapılması durumunda; 
her sporcu katılım hakkına sahip olmak kaydıyla; sadece bir yaş grubunun turnuvasına katılabilir. 

Ana tablo oluşturma: 

MADDE 8- (1) Birinci maddede tarif edilen turnuva katılımcıları arasında aşağıdaki şekilde ana tablo 
müsabaka düzeni oluşturulur:  

Yaz ve Kış Kupaları T.Ş 

TURNUVA TİPİ 
32 Ana Tablo                                        
32 Eleme 

32 Ana Tablo                                
48 Eleme 

32 Ana Tablo                       
64 Eleme 

32 Ana Tablo                 
32 / 48 / 64 
Eleme 

Haftasonu 

Turnuvaları 

ANA TABLO 22 22 22 24 

KULÜP 
KONTENJANI 

Ana Tablo 2                  

Eleme 2 

Ana Tablo 2                  

Eleme 3 

Ana Tablo 2                  

Eleme 4 
YOK 

ELEME 8 8 8 8 

Grup ve 

Sıralama 

maçları 

şeklinde 

oynanacak. 

  

(2) Kulüpler Geç Geri Çekilim tarihine kadar kulüp kontenjanlarını performans@ttf.org.tr adresine 
mail olarak bildirmek ve takip etmek zorundadır. Ana Tablo için kulüp kontenjanı kullanılan 
sporcuların turnuvalardan puan alabilmesi için maç kazanmaları gerekmektedir.  
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(3) Türkiye Şampiyonalarında, Milli Takım ve TTF Tur TakımSeçme turnuvalarında kontenjan 
kullanılmaz. 

(4)  Kulüplerin kontenjan kullanmaması durumunda sıradaki oyuncular ana tabloya veya eleme 
tablosuna dahil edilir. Ana tabloya doğrudan alınacak oyuncu sayısı son sıradaki oyuncuların puan 
eşitliğinden dolayı fazla ise puanı eşit olan son sıradaki oyuncuların öncelikle geçerli puanlarını en az 
turnuva adedi ile kazanmış olan, bunlarında eşitliği durumunda gün-ay-yıl olarak doğum tarihi küçük 
olan Ana tabloya dahil edilir. Bu iki durumunda eşitliği söz konusu olursa oyuncuların hepsi eleme 
grubuna dahil edilir. 

(4) Turnuva statüleri: 

a. 10 yaş turnuvaları hariç diğer tüm kategoriler 3 set ve her sette ‘tie-break’ sistemi ile  

oynanır. Büyükler turnuvalarında 5 set uygulaması yapılabilir. Hava şartlarının kötü olması 

durumunda turnuvanın tamamlanması için Başhakem aşağıdaki uygulamaları yazıldığı sırayla uygular.  

- Turnuvanın kort zeminini veya açık/kapalı kort değişikliğini yapabilir. 

- Ulaşımın kolaylıkla sağlanabileceği ek kort tahsis eder.  

- 2 tie-break set ve son set yerine 10 puanlık Maç Tie-break sistemine dönebilir. 

- 3 kısa set sistemine dönebilir. 

- Mecbur kalınırsa karar puanı uygulatabilir. 

b. Kırmızı top, Turuncu Top, Yeşil Top turnuvaları kendi statüsü ile oynanır. Bakınız… 

c. Çiftler müsabakaları; 32 lik fikstür için 16 lık ana tablo düzenlemesi ile oynanır. Kura  

çekim saatine kadar turnuva ortamında bulunarak çiftler turnuvasına katılmak için kayıt yaptıranlar,   

çiftler katılım listesine ve fikstüre dahil edilir. Ana tabloya kalan oyuncu turnuva katılım listesinde  

bulunup da elemede kaybetmiş herhangi bir oyuncuyu eş olarak alabilir. Çiftler kategorisinde katılan  

takım sayısının fazla olması durumunda eleme tablosu yapılmaz. Fazla takımın katılım yapması  

durumunda öncelik her zaman 2 ana tablo oyuncusundan oluşan takımlardadır. Yer kalması  

durumunda 1 ana tablo 1 eleme oyuncusundan oluşan takımlardan toplam puanı yüksek olandan  

düşüğe, ardından 2 eleme oyuncusundan oluşan takımlardan yüksek puanlıdan düşüğe sıralama  

yapılır. Puan eşitliği durumunda ana tabloya girecek takım kura ile belirlenir. Çiftler müsabakalarında  

katılım ve kort sayısına göre; 

a) “2 normal set ve 1 maç tie-break ( 10 puan) seti”,  

b) “2 kısa set  ve 1 maç tie-break (10 puan) seti”  uygulamalarından bir tanesine  

Başhakem karar verecektir. Çift müsabakalarında karar puanı uygulanacaktır. 

TTF Duyuruları ve TTF’ye Başvuru 

MADDE  9 – (1)  TTF tüm ilanları ve bildirileri  www.ttf.org.tr Internet adresinde yayınlar.  

(2) TTF, katılım listelerindeki olası hataları düzeltmek amacı ile müsabakalar fiilen başlamadan önce  
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fikstürde ve katılım listelerinde gerekli değişiklikleri yapabilir. 

Turnuva Düzenleme Şartları  

MADDE 10 – (1)  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.  

(2) Kulüpler düzenleyecekleri turnuvalar için Otel bilgilerini ve Turnuva Direktörünün İsim-Soyisim-
Telefon numarasını Turnuva başlangıç tarihinden en geç 3 hafta önce performans@ttf.org.tr adresine 
mail olarak bildirmesi gerekmektedir.  

(3)  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.  

(4) Turnuvayı düzenleyen kulüp;  hakem ücretleri, kort tahsisi, su, top, ilan, kupa ve  

madalya,  afiş vb. turnuva organizasyon giderleri karşılığı turnuvaya katılacak sporculardan  

katılım ücreti alacaktır. Bu ücret TTF tarafından tespit ve ilan edilecektir. 

(5) Turnuva düzenlemek için zorunlu belge, ekipman, personel, hizmet ve diğer şartlar  

aşağıdadır: 

a. Resmi turnuva saati ve turnuva ilan panosu 

b. En az A4 formatında “Turnuva Duyuru” ilanı hazırlanıp, gereken yerlere asılmasının temini 

c. Tekler müsabakalarında, çeyrek final veya yarı finalden itibaren kule hakemi bulundurulması 

d. Kulüpçe turnuva sekreteri görevlendirilerek TTF gözlemcisinin,  misafir takımların ve  

izleyicilerin (özellikle basın) faks,  telefon,  e-posta bağlantısı, yazı araç gereci (bilgisayar 

desteği)  vb. ihtiyaçları (faks ve telefon ücreti karşılığı) karşılanması 

e. Soyunma odası, duş 

f. Fizyoterapist 

g. Her tek müsabakası için yeni kutu top açma taahhüdü (yapılacaksa telafi turnuvası için  

yeni top gerekmemektedir.)  

h. Her oyuncuya turnuva süresince yeteri kadar maç suyu, 

i. Kulüpler oyuncular için uygun fiyatlı sporcu yemeği anlaşmasını sağlayacaktır. 
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(6) Aşağıdaki hususların ilave olarak sağlanması tavsiye edilir.  Bu şartnamenin işleyişi  

kulüplere ayrıca bildirilecektir.  

a. Üst seri turnuvaya şart olan ilave konular 

b. Bu turnuva yanında (tercihen yarı final ve final gününde başlayacak) bir senyör turnuvası  

düzenlemek  

c. Basının turnuva için temaslar,  basın bülteni hazırlayarak günlük bilgi akışının sağlanması 

(Bu konu ayrıca başhakem ve turnuva direktörü görevidir) 

d. Oyunculara turnuva hatırası,  teşvik edici hediyeler (havlu,  kitap,  tişört vb.) 

e. Sporcular için bir turnuva kokteyli ya da imkanlar dahilinde bir kulüp dışı aktivite 

f. Seyirciye yönelik hediyeler, tanıtım, ilan 

Turnuva Başvuru ve Katılım Listelerinin Hazırlanması 

MADDE 11 – 

a. 12 Yaş ve üzeri Yaz Kupası, Kış Kupası, Milli Takım Seçme Turnuvası, Tur Takım 

seçme turnuvası ve Türkiye Şampiyonası  turnuvalarına katılacak  

oyuncular, turnuva tarihinden 14 ( on dört ) gün önce saat: 23:59’a kadar yalnızca  

i-kort sistemi üzerinden başvuracaklardır. Özel durumlarda başvuru süresi TTF tarafından uzatılabilir. 

b. 9  - 10 Yaş ve Hafta sonu turnuvalarında Ana Tablo, Eleme ve Alternatif Liste  

uygulaması olmayacağından dolayı, turnuvaya katılacak oyuncular turnuva tarihinden 4 ( dört ) gün 

öncesi saat: 23:59’ a kadar yalnızca i-kort sistemi üzerinden başvuracaklardır. 

c. Oyuncular 12 Yaş ve üzeri Yaz Kupası, Kış Kupası, Milli Takım Seçme Turnuvası, Touring Team  

seçme turnuvası ve Türkiye Şampiyonası turnuvalarından geri çekilim işlemlerini turnuva tarihinden 7  

( yedi ) gün önce saat: 23:59’ a kadar sadece i-kort sistemi üzerinden yapabilir 

d. Turnuvaların Eleme fikstürlerinde turnuvayı düzenleyen kulübün kort sayısıyla ilişkili   

sınırlandırmalar olacaktır.  

Eleme listesi dışında kalan sporcular için, “Alternatif Başvuru Listesi” oluşturulacaktır.  Eleme  

fikstüründen gelmeyen veya geri çekilen oyuncu olması durumunda, elemeye Alternatif Başvuru 

Listesinden sıra ile oyuncu kaydırılacaktır. 

e. Geri çekilim süresi dolduktan sonra herhangi bir sebepten turnuvayı oynayamayacak sporculara 1  

senede 2 defaya mahsus “Geç Geri Çekilim” hakkı tanınacaktır.  

Geç Geri Çekilim, Turnuva başlangıcından 4 (dört) gün önce saat: 16:00’ ya kadardır. 

Turnuvadan herhangi bir sebeple geç geri çekilim yapan sporcular aynı haftada yer alan hiçbir TTF  
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turnuvasına katılamazlar. 

f. Turnuva başlangıcından 4 (dört) gün önce saat: 16:00 dan sonra yapılan geri çekilimler için 

oyuncular Turnuva doktorundan sakatlık raporu almak veya mevcut hastalıklarını belgelemek  

(  Yalnızca  Devlet  Hastanesinden alınacak ve protokol numarası olan rapor ile )  

durumundadırlar. 

g. Son Geri Çekilim veya Geç Geri Çekilim tarihinden sonra Turnuvaya mazeretsiz  

olarak katılmayan oyunculara, kendi TTF Tek Klasman puanlarının %15’ i kadar puan silme  

cezası uygulanır.  

h. Eleme fikstürü Turnuva maçları başlamadan önceki gün saat: 13:00 da çekilir ve maç  

programı i-kort sisteminin ilgili bölümünde yayınlanır. 

j. Ana Tablo fikstürü ise, elemenin son günü akşam saat: 18:00 da çekilecektir. 32 lik  

eleme fikstürü 2 gün, 48 lik ve 64 lük eleme fikstürü 3 gün olarak planlanır. 

k. Sporcuların Eleme ve Ana Tablo için Turnuva mahallinde bulunarak imza atma  

mecburiyeti yoktur. 

l. 9  – 10 Yaş Turnuvaları ve hafta sonu turnuvaları hariç diğer turnuvalarda eleme  

fikstüründe yer olması durumunda oyuncular turnuva mahalline gelip imza atmaları  

durumunda turnuvaya katılabilirler. 

m. Ana Tablo başlangıç günü saat 14:00’ a kadar turnuva ortamında bulunarak çiftler  

turnuvasına kayıt yaptıranlar, çiftler katılım listesine dâhil edilir. 

n. Başvuru ve çekilme işleminin takibi oyuncunun sorumluluğundadır. 

o. Organizatör kulübün kontenjan haklarını kullanmak istemesi halinde; geç geri  

çekilim tarihinden önce kontenjan bilgilerini performans@ttf.org.tr adresine bildirilmesi gerekir. Bu   

tarihten sonra yapılan başvurular işleme alınmaz. 

p. Bu başvurulara göre hazırlanan katılım listeleri son başvuru tarihi biter bitmez i-kort sisteminin 
ilgili  

bölümünde ilan edilir. Bu ilanlardan sonra başvuru listesi değişiklikleri hariç olası hatalara karşı 
gerekli  

görünen itirazlar kulüplerce veya oyuncularca TTF’ nin performans@ttf.org.tr adresine veya  

faksına yazılı olarak yapılabilir.  

Eleme Grubu  

MADDE 12 – (1) Turnuvaların eleme fikstürleri 16 lık, 32 lik, 48 lik ve  

64’lük şeklinde sınırlandırılır ve Alternatif Başvuru Listesi uygulaması ile Geç Geri  
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Çekilim uygulaması yapılır. 

(2) Eleme listesinde bulunan oyuncuların fikstür çekim saatinde Turnuva mahallinde  

bulunarak imza atma zorunluluğu yoktur. 

ANA TABLO: 

MADDE 13 – (1) Ana tablo fikstür çekiminden önce, ana tabloya girme hakkı elde  

eden tüm oyuncuların güncel klasman puanları kullanılarak seri başları belirlenir. Gerek tekler  

gerekse çiftler karşılaşmaları için seri başları aşağıdaki şekilde yerleştirilir: 

SERİ BAŞI NO 16’LIK TABLO 32’LİK TABLO 64’LÜK TABLO 

1 1 1 1 

2 16 32 64 

3 VEYA 4 5 VEYA 12 9 VEYA 24 17 VEYA 48 

5, 6, 7, 8  8, 16, 17, 25 16, 32, 33, 49 

9,10,11,12   9, 25, 40, 56 

13,14,15,16   8, 24, 41, 57 

 

 (2) 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. 

(3) Herhangi bir sebeple ana tabloya katılmayacak sporcu bulunması ihtimaline karşılık, ana  

tablo kura çekiminin hemen öncesinde, eleme grubunun son maçlarından geriye giderek kura  

ile 'şanslı mağlup' (lucky looser) sporcu sıralama listesi belirlenir. Şanslı mağlup hakkı  

kazanabilmek için; söz konusu oyuncuların eleme tablosunda yarışmış olmaları ve ana tablo fikstür  

çekiminden önce lucky looser listesine imza atmış olmaları şarttır. Sıralama listesi  

belirlenirken; ilk önce son turda kaybeden sporcular, ardından bir önceki eleme turunda kaybeden  

sporcular arasında kura çekilerek sıralamalar oluşturulur. Ana tabloya gelmeyeceğini bildiren sporcu  

olması halinde, şanslı kaybeden listesindeki sporcular sırayla ana tabloya alınırlar. 

(4) Ana tablo kaydı bulunduğu halde maça gelemeyen sporcuların olması halinde ( 1. Turlar  
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tamamlanıncaya kadar ); şanslı kaybeden kurasında yer alan sporcular, maç sabahı turnuva  

ortamında bulunarak imza atmaları halinde, şanslı kaybeden kurasındaki sıralamaları dikkate alınarak,  

turnuvaya dahil edilirler. Yer kalması halinde; şanslı kaybeden kurasına katılmayan fakat eleme  

tablosunda yer alan ve maç sabahı turnuva ortamında bulunarak imza atan sporcular, en yüksek  

puanlıdan itibaren ( puan eşitliği durumunda yıl-ay-gün olarak yaşı küçük olan ) turnuvaya katılmaya  

hak kazanır. 

(5) Elemede tablosunda yer olması veya kaydı olduğu halde maça gelemeyen sporcuların olması 
halinde (eleme 1. Turlar tamamlanıncaya kadar); öncelik alternatif listedeki oyuncularda olmak 
kaydıyla, turnuvaya kaydı olmamasına rağmen kura çekimi esnasında ismini yazdıran sporcular eleme 
oynamaya hak kazanırlar. Eleme kura çekiminde hazır bulunan sporcular yüksek puanlıdan düşük 
puanlıya doğru sıralanırlar. Puan eşitliği durumunda yaşı küçük olan sporcu (yıl-ay-gün) önceliklidir. 

Başhakem:   

MADDE 14 - (1) Başhakem turnuvanın yürütülmesi ile ilgili teknik konuların tek yetkili ve  

sorumlusudur.  

(2) Başhakem; 

a- Turnuva başlamadan önce turnuvaya katılanların en geniş katılımı ile (oyuncular,  

antrenörler, yöneticiler ve aileler) turnuva konusunda bilgi verir, 

b- Turnuva düzenleme şartlarının sağlanması için Turnuva direktörüne gerekli uyarıları yapar.  

Şartlar yine de sağlanmadı ise, turnuvayı başlatmaz veya oynatmaz, 

c- Turnuva talimatlarını, fikstürleri  ve günlük müsabaka programları ile müsabakaların  

başlama saatlerini düzenler, ertesi günün maç programını 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- TTF Talimatlarına 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, 
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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,10/12 

k- Turnuva ile ilgili başhakem raporunu TTF Turnuvalar Sorumlusuna iletir. Raporunda  

kulübün turnuva düzenleme ile ilgili şartlara uyup uymadığını belirtir, 

Turnuva Görevlileri  

MADDE 15 – (1) Turnuva Direktörü: Turnuva süresinde başhakem ile işbirliği halinde  

tam mesai görev yapacaktır.  

(2) Turnuva direktörü; 

a. Turnuvaya başvuruları yalnızca yazılı olarak kabul edecek, başvuru sahiplerinin konu  

ile ilgili her türlü sorusunu cevaplandıracak, istenmesi halinde başvuruları teyit  

edecektir. 

b. Turnuva düzenleme şartlarının mensup olduğu kulüpçe yerine getirilmesinden  

sorumludur. 

c. Turnuva ile ilgili bütün idari işlerden sorumludur. 

d. Misafir kulüpler ile ev sahibi kulübün ve şehirdeki diğer imkanların arasındaki  

organizasyonları (otel,  ulaşım,  yemek,  iletişim,  vb.) yapar. 

e. Turnuva düzeninin bozulması halinde başhakeme idari yaptırım teklifinde bulunabilir. 

(3)  Turnuva Doktoru: Müsabakalar sırasında sporculara gereğinde yeterli sağlık  

hizmetinin verilmesinden sorumludur. (yerinde müdahale,  hastaneye sevk,  vb.) Sağlık  

uzmanının (Doktor, fizyoterapist veya acil uzmanı) turnuva mahallinde hazır bulunmaması  

halinde maçlar oynanamaz.  

Müsabaka İlanları  

MADDE 16 – (1) Müsabaka mahallinde turnuvanın Resmi Saati ve Başhakem Duyuru  

Panosu bulunacaktır.  

(2)  Duyuru Panosuna asılan maç programları ve her duyuru sporcu ve yöneticilere  
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tebliğ mahiyetindedir. 

İtirazlar 

MADDE  17 – (1) Oyun esnasında sahada meydana gelen somut bir pozisyonun  

gerçekte nasıl oluştuğu hususunda verilecek kararlar hakem ve yardımcı hakemlerine ait olup  

bunların verecekleri kararlar kesindir. 

(2)  Ancak oyuncuların, hakemin tenis kaidelerinin uygulanmasına dair kararları  

hakkında, anında başhakem nezdinde itirazda bulunmaya hakları vardır. Bu durumda  

başhakemin vereceği karar kesindir. 

(3)  Yukarıda belirtilen hususlar dışındaki itirazlar başhakem aracılığı ile (başhakem  

itiraz müracaatının turnuva raporuna ekleyecektir) TTF’ye iletilir. TTF başkaca yollardan  

iletilecek müracaatları görüşemez. TTF Yönetim Kurulu kararları kesindir. 

Kıyafet 

MADDE 18 – (1) Oyuncular temiz ve düzgün tenis kıyafeti ile (iç çamaşır grubunu  

çağrıştırmayan) müsabakalara katılmak mecburiyetindedirler. Takım ve Lig Müsabakalarında 

sporcular tenis kıyafetlerinin sırt kısmına kulüplerinin logolarını veya isimlerini yazabilirler. 11/12 

Aşağıda tanımlanmamış kıyafetler için ITF kuralları tamamlayıcı olarak devreye girer. Soğuk  

havalarda başhakemin izni ile ısınmada ve maçlarda uygun eşofman giyebilirler. 

(2) Çiftler maçında beraber oynayan oyuncuların kıyafetleri birbirine uygun (şort ve  

tişörtleri aynı renk tonunda) olmalıdır. 

(3)  Oyuncuların tenis ayakkabılarının altları saha zeminin bozmayacak nitelikte  

olmalıdır.  

(4) Oyuncuların raketlerinde,  çantalarında,  havlularında ve şahsi eşyalarında kulüp  

veya sponsor firmaların amblemi olabilir. 

(5)  Oyuncuların ısınma ve maç sırasında giydikleri kıyafetlerin üzerinde  

bulunabilecek,  marka,  amblem,  sembol ve benzeri tanıtıcı yazı ve resimler; kollarda,   

yakada,  çorapta,   ayakkabıda, tayt,  şapkada (amblem),  baş ve kol bantında (amblem),   

şortlarda,  eteklerde ve formalarda 30 cm²’den daha büyük ebatta olamaz. 

(6) 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. 

Ceza Hükümleri  
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MADDE 19 – (1)  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. 

(2)  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) Katılım listesine yazılmalarına rağmen katılım bedelini ödemeyen ve/veya lisansları ibraz  

edilmeyen sporcular, 

c) Fikstürde yer alıp müsabaka saatinde hazır bulunmayan ve turnuva doktorundan rapor  

almayanlar, müsabakalardan hakem kararı ile ihraç edilenler, 

d) Hakemin ikazına rağmen 18. Maddede belirtilen  şekilde kıyafetini 5 dakika içerisinde  

düzeltmeyip müsabakaya başlamadan mağlup olanlar. 

(3) 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. 

Başhakem Yaptırımı  

MADDE 20 - Turnuva süresinde başhakem oyuncuya turnuva sırasında tebliğ etme ve  

maç raporunda belirtmek sureti ile idari yaptırım verebilir. Bu idari yaptırımı gerektiren  

haller:  

a- antrenörün maça karışması, taktik vermesi, hakeme müdahale etmesi;    

b- ebeveynlerin maça karışması, hakeme müdahale etmesi;    

c- oyuncunun sportmenlik dışı hareketleri; oyuncunun müsabaka saatini wo. olmama  

sınırında yanlış kıyafet vb. sebeple geciktirmesi. 

Ödüller12/12 

MADDE 21 – (1) Turnuvalar sonunda tek erkek,  tek bayan,  çift erkek ve çift bayan  
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birinci ve ikinci olan sporculara kupa,  şilt veya madalya verilir. 

Milli Takımın Belirlenmesi  

MADDE 22 – (1) Milli Takımların seçimi; 

Milli Takımlar; 2014 yılı yaz kupaları dahil olmak üzere, seçme turnuvası ile belirlenir,  

Turnuva 32 lik ana tablo 32 lik eleme formatında yapılır,  

Ana tablonun 2. Turundan (ilk 16) itibaren feed-in consolation formatı uygulanır, 

Yaz kupaları seçmelerinde 1. ve 2. olan sporcular, hem ferdi şampiyonaya hem takım şampiyonasına  

gönderilir,  

3. olan sporcu takım şampiyonasına gönderilir. 

Gelemeyen sporcu olması durumunda, turnuvadaki sıralama baz alınarak takım oluşturulur. 

(2) Milli Takımlar için başarı ve temsil öncelikli hedef olup; stratejik hedeflere ve döneme göre  

performans belirleme turnuvası, klasmana göre seçim, kamp ve/veya direkt seçim uygulaması  

yapılabilir. 

(3) Herhangi bir sebepten milli takım saygınlığına ve kimliğine aykırı tutum ve davranış gösteren  

ve/veya ceza alan sporcunun kadro dışı bırakılması, TTF teknik kurulu görüşüne istinaden yönetim  

kurulu onayıyla karara bağlanır. 

Yürürlük  

MADDE 23 – Bu talimat Spor Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe  

girer. 

Yürütme 

MADDE 24 – Bu talimat hükümlerini TTF Yönetim Kurulu yürütür. 


