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TTF 12 Yaş MÜSABAKA TALİMATI
1- Amaç
Bu yaş grubu sporcuların gelişimlerini destekleyici bir turnuva sistemi oluşturmak. Bunun
için kazanma ya da kaybetmelerine bakılmaksızın, oyuncuların birçok resmi maç
yapmalarına olanak sağlanılması amaçlamaktadır.
2- Kapsam
İl Tenis Temsilcileri ya da Kulüpler tarafından Bölgesel olarak, TTF tarafından ise Ulusal
olarak düzenlenecek olan tüm 11 ve 12 Yaş turnuvalarında bu talimat da yer alan
kurallar uygulanacaktır.
3- Dayanak
Bu talimat Tenis Müsabaka Talimatının 2. maddesi uyarınca çıkarılmıştır.
4- Tanımlar
Bu talimatta geçen:
11 Yaş kategorisi
Turnuvaları:

Sadece 1999 doğumlu
turnuva kategorisini,

sporcuların

katılabileceği

12 Yaş kategorisi
Turnuvaları:

Hem 1999, hem de 1998 doğumlu sporcuların
katılabileceği turnuva kategorisini,

Kış Kupası Turnuvaları: Hem 11, hem de 12 yaş kategorilerinde, okulların
sömestre tatiline girdiği dönemlerde düzenlenecek
turnuvaları,
Yaz Kupası Turnuvaları: Hem 11, hem de 12 yaş kategorilerinde, okulların yaz
tatiline girdiği dönemlerde düzenlenecek turnuvaları,
T.Ş. Turnuvası:

İsmen davet edilecek Hem 1999, hem de 1998
doğumlu
sporcuların
katılabileceği
Türkiye
Şampiyonası turnuvasını,

Ulusal Takım
Belirleme Turnuvası:

“Tennis Europe Nations Challenge by Head” vb uluslar
arası aktivitelere katılacak 12 ve daha küçük yaş
sporcularının belirleneceği turnuvayı,

Feed in Consolation:

11 ve 12 yaş sporcuların oynayacağı, Ana Fikstür ve
Kaybedenler Fikstüründen oluşan, ana fikstürdeki
maçını kaybeden oyuncunun, kaybedenler fikstüründe
önceden belirlenmiş yere geçerek turnuvaya devam
ettiği, 2 maç kaybeden oyuncunun turnuvadan
elendiği, turnuvanın sonucunda da ilk 8 oyuncunun
belirlendiği turnuva formatını,
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5- Turnuva
Bu yaş kategorisinde ferdi klasman oluşturulması yapılmayacak, turnuva olarak 11 ve 12
yaş kategorilerinde ferdi ve takım müsabakaları düzenlenecektir. Ferdi ve Takım
Müsabakalarıyla ilgili hususlar aşağıda verilmiştir.
5.1 Ferdi Turnuvalar
11 yaş ve 12 yaş kategorilerinde düzenlenir. Turnuva takvim planlaması yapılırken
Ulusal Takım Belirleme ve TŞ sadece 12 yaş kategorisinde, tek bir yerde düzenlenir,
ilgili hususlar bu talimat eki olarak ayrıca yayınlanır.
Diğer tüm turnuvalar ise aynı haftada birden fazla yerde, bu yerlerin her birisinde hem
11, hem de 12 yaş kategorisi turnuvası olacak şekilde, kort sayısının durumuna göre 32
ya da 48’lik Feed-In Consolation uygulaması şeklinde yapılacaktır.
Kort ihtiyacı olarak 32’lik turnuvada minimum 4-5 kort, 48’lik turnuvada en az 5-6 kort
kort gereksinimi vardır.
Bu turnuvalarda final oynayan sporcular, turnuva takvimine göre bir sonraki turnuva
haftasında, final oynadığı 11 ya da 12 yaş kategorisi turnuvasında seri başı olma hakkını
kazanacaktır. Bu hak sadece turnuva takviminde yer alan bir sonraki turnuva haftası için
geçerli olacaktır.
5.1.1 Turnuva Başvuruları
Ulusal Takım Belirleme ve TŞ turnuvaları için, oyuncuların yıl içerisindeki başarıları
değerlendirilerek, oyunculara ismen davet yapılacaktır. Davet yapılacak sporcuların
belirlenmesinde yıl içi turnuvalarda final oynayanlar, 3&4 olanlar, sonrasında yer kalırsa
sırasıyla 5&6 ve 7&8’ler arasından en başarılı olanlara öncelik tanınacaktır. Yıl
içerisindeki diğer tüm turnuvalar için kulüplerin ya da oyuncuların başvuru yapması
gerekecektir.
Turnuva başvuruları; ilan edilen son turnuva başvuru tarihine kadar, TTF İstanbul ofisine
yapılacaktır., Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmaz. Aynı haftada birden
fazla turnuva düzenlenmesi dolayısıyla, başvurularda turnuva yerleriyle ilgili tercih
önceliklerinin de belirtilmesi gerekmektedir.
5.1.2 Başvuruların Değerlendirilmesi ve Katılım Listelerinin İlan Edilmesi
Aşağıdaki verilen ölçütler dikkate alınarak, turnuva başvurularının değerlendirmesi
yapılır ve ilk katılım listesi hazırlanarak TTF internet sitesinde ilan edilir.
•

Turnuvaya erkek ve bayan kategorilerinin her ikisinde birden 16’şar kişiden az
başvuru olması durumunda turnuvanın düzenlenip, düzenlenmemesi federasyon
ve turnuvanın düzenleneceği kulüp arasında görüşülerek karar verilecektir,

•

Erkek ya da Bayan kategorilerinden herhangi birisinde ya da her ikisinde birden
başvuruların fazla olması durumunda, kabul edilecek oyuncu başvurularının
belirlenmesinde;
o Takvimde yer alan yılın ilk turnuvasında, oyuncuların önceki yıl turnuva
sonuçlarına bakılarak,
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o Yılın 2. turnuvasından itibaren, yılsonuna kadar düzenlenecek tüm
turnuvalarda ise, önceki turnuvalarda alınan sonuçlara bakılarak
daha fazla başarılı sporcusu bulunan kulüplere öncelik tanınır.
•

Turnuvaya herhangi bir kulüpten en fazla kabul edilecek oyuncu sayısının,
turnuva için ilan edilen toplam kişi sayısının 1/4 ünü geçmesi durumunda, fazla
oyuncusu bulunan kulüpler ile görüşülerek, ev sahibi kulüp hariç başvuruları
bölünebilecektir.

Son düzeltme tarihine kadar yapılacak başvurular dikkate alındıktan sonra, listelerde
düzenlemeler yapılarak, kesinleşmiş katılım listeleri internette ilan edilir. Bu listelerin
ilanından sonra TTF den kaynaklanan hatalar hariç, listelerde düzeltme yapılmaz.
Katılım listelerinde Turnuva takvimine göre;
•

Yılın ilk turnuvasında oynanacak 12 yaş turnuvaları için bir önceki yıl oynanan 11
Yaş turnuvaları sonuçlarına bakılarak, bu turnuvalarda final oynayanlar,

•

Yılın ikinci turnuvalarından itibaren ise, sadece yıl içerisinde oynanan tüm turnuva
sonuçlarına bakılarak final oynayan sporcuların,

bu turnuva haftasında düzenlenecek turnuvalarda seri başı olma hakkından dolayı,
katılım listeleri hazırlanırken turnuva başhakemlerine yardımcı olması açısından, bu
oyuncuların isimlerinin yanına Şampiyon olanlar için “Ş”, Finalist olanlar için “F” harfi
konulur.
5.1.3 Turnuva Kayıt ve Fikstür Çekilmesi
•

Katılım listesinde yer alan oyuncular, turnuva başlangıç tarihinden 1 gün önce
saat 16’ya kadar, lisans ya da kimlik göstererek turnuva ofisine kayıt
yaptıracaklar, yaptırmayanlar turnuvaya alınmayacaktır.

•

Turnuva kayıtlarını müteakip 1 saat içerisinde başhakem aşağıdaki sırayı takip
ederek turnuva fikstürünü çekecektir. Fikstür çekimi esnasında ev sahibi kulüp ve
diğer kulüplerden en az birkaç antrenör ya da idareci bulunmalıdır.

•

Seri başlarının fikstüre yerleştirilmesi
o Katılım listesinde isimlerinin sol tarafında “Ş” ve “F” harfi bulunan sporcular
seri başı olacaktır. Bunların sayısının, olması gereken seri başı
sayısından;


Fazla olması durumunda, seri başı olacak oyuncular öncelik “Ş”
olacak şekilde kura ile belirlenir,



Eksik olması durumunda ise, mevcut olanlar yerleştirilir, eksik
olanlar ise kura ile belirlenir..

o Seri başı oyuncuların fikstüre yerleştirilmesinde önce “Ş” olanların
sonrasında “F” olanların dağıtımı kura ile yapılır. Bu işlem yapılırken aynı
kulüpten olan seri başı sayısının fazla olması durumunda; oyuncu sayısı


5 ya da daha
karşılaşmamaları,

fazla

ise

bunların

ilk

8’de

birbirleriyle
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3-4 kişi ise bunların yarı finalden önce birbirleriyle karşılaşmamaları,



2 kişi ise bunların finalden önce birbirleriyle karşılaşmamaları,

sağlanılmaya çalışılır. Çeşitli katılım sayısına göre seri başı adeti olarak;


23 kişiye kadar olan katılımlarda 4 seri başı,



24-47 arası kişinin katılımında 8 seri başı



48-64 arası kişinin katılımında 16 seri başı

belirlenir. Bunların fikstüre dağıtımlarında, önce fikstürün 1, 2, 3 ve 4,
sonrasında 5, 6, 7 ve 8, devamında 9, 10, 11 ve 12, 13, 14, 15 ve 16 nolu seri
başlarının yerlerine gelecek oyuncuların yerleştirilmesi kura ile yapılır.
o Katılım listesinde yer alan diğer oyuncuların fikstüre yerleştirilmesinde
aşağıdaki işlemler takip edilir;


Oyuncu sayısı fikstür büyüklüğünden az ise, ilk turu “Bye” geçecek
oyuncuların belirlenmesi yapılır. Bunun için;
•

Önce gelmeyen oyunculardan dolayı ilk turu boş geçecek
seri başları kura ile belirlenir ve bunların karşılarındaki
yerlere “Bye” yazılır.

•

Sonra seri başı sayısından fazla sayıda gelmeyen varsa
fikstürde ilk turu boş geçecek olan oyuncuların yerleri, alt ve
üst yarıya eşit dağıtılacak şekilde kura ile belirlenir ve
bunların yerlerine de “Bye” yazılır.

•

Fikstürde boş kalan yerlere yukarıdan, aşağıya doğru kalan
oyuncuların yerleştirilmesi kura ile yapılır. Bu işlem
yapılırken, aynı kulüpten olan sporcu sayısının 1’den fazla
olması durumunda; seri başı olan sporcular dahil, aynı
kulübün en fazla 4 sporcusunun fikstürün 4 ayrı bölümüne
gelmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla sporcuların dağıtımında;
seri başı olması dolayısıyla yerleştirilen sporcular dahil
toplamda aynı kulübün;
o 2 sporcu varsa, bunların fikstürün ayrı yarılarına
gelecek şekilde,
o 3–4 sporcusu varsa, her birisi ayrı çeyreğe gelecek
şekilde,
o 5 ve daha fazla sporcusu olması durumunda ise kulüp
antrenörünün belirleyeceği 4 sporcunun (seri başı
olanlar dahil), fikstürün ayrı çeyreklerine gelecek
şekilde
dağıtımı sağlanılmalıdır. Geriye kalan tüm sporcular ise
yukarıdan aşağıya doğru boş kalan yerlere kura ile
yerleştirilir.
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5.1.4 Turnuvanın işleyişi
Turnuvanın maç programı ve işleyişi, talimatın başında da ifade edildiği üzere Feed-In
Consolation turnuva sistemi olarak oynanacaktır. Turnuvalarda ilk 8 belirleninceye kadar
olan tüm maçlar yaptırılacaktır.
Aynı yerde erkek ve bayan olmak üzere çift kategori düzenleneceğinden dolayı kış
aylarında yapılacak turnuvalarda ana fikstür maçları, her sette tie-break uygulamalı
normal 3 set üzerinden, kaybedenlerde ise her sette tie-break uygulamalı, 3 kısa set
şeklinde oynanacak, havanın müsait olması durumunda kapalı kortların yanı sıra açık
kortlarda kullanılacaktır. Yaz aylarında ise maçların hepsi normal 3 set üzerinden, her
sette Tie-Break uygulamalı düzenlenecektir.
Turnuva bitiminde ilk 2’ye giren oyunculara kupa, 3&4, 5&6 ve 7&8. olan oyunculara ise
madalya verilecektir.
5.1.5 Çiftler turnuvası
1. Bahar ve yaz turnuvalarında hem erkekler, hem de bayanlarda; ana tablo ve 3&4 lerin
fikstüründe çeyrek final maçlarıyla aynı gün başlatılacak, en fazla 8 çiftler takımı
arasında turnuva düzenlenir. Turnuvaya katılımda;
a. Çiftler takımlarını oluşturan oyuncuların her ikisinin ana tablo ile 3&4’lerin
fikstüründe çeyrek final oynayanlardan olan takımlara öncelik verilir.
b. Sonrasında yer kalırsa çiftler takımlarını oluşturan oyunculardan birisinin;
tekler ana tablo ya da 3&4 ler turnuvasında çeyrek final oynayan
sporculardan oluşan takımlara öncelik verilir.
c. Sonrasında yer kalırsa diğer başvurulara katılım hakkı tanınır.
Başvuru sayısının fazla olması durumunda, aynı durumda olan takımlar arasında kura
çekilerek, katılımcılara karar verilir.
2. Çiftler turnuvasında işleyiş normal eleme fikstürü usulü oynanır. Çiftler
müsabakalarında katılım ve kort sayısına göre,
a) “2 normal set ve 1 maç tiebreak ( 10 puan) seti”,
b) “2 kısa set ve 1 maç tiebreak ( 10 puan) seti” ,
c) “2 tiebreak seti ve 1 maç tiebreak (10 puan ) seti” uygulamalarından bir tanesine
Turnuva Tertip Kurulu karar verecektir.

5.2 Takım Müsabakaları
Müsabakaların yer, tarih, ve nasıl oynanacağı ile ilgili kurallar TTF tarafından internet
sitesinde ilan edilecektir.
6- Yürürlük
Bu talimat yayım tarihinde yürürlüğe girer.
7- Yürütme
Bu talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür.
8- Kapanış
Bu talimat kapak sayfası dahil 8 madde ve 6 sayfadır.
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