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PLAJ TENİSİ MÜSABAKA TALİMATI
2017

A- MÜSABAKALAR
a) Puanlı Klasman Turnuvaları: Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından tespit edilecek
bölgelerde yapılacak Milli takımların seçilmesine temel oluşturacak klasman puanları veren
turnuvalar,
b) Puanlı Açık Turnuvalar: Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından tescil edilmiş tenis
kulüplerinin kendi bölgelerde yapacağı açık turnuvalar olup, a) şıkkında sözü edilen klasman
turnuvalarından ayrı ve bağımsız olarak bölge genelinde puan veren turnuvalar,
c) Puansız Özel Turnuvalar; Kişi, kurum veya kuruluşların organize edecekleri açık (
oyuncuların puanlarının tutulmadığı bölgelerdeki), kapalı veya davetli (kısmen açık)
turnuvalar,
d) Lig Müsabakaları: Esasları Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Yönetimi’nce her yıl
belirlenen takım müsabakalarıdır. Bu yönetmelikte bundan böyle Kuzey Kıbrıs Tenis
Federasyonu; KKTF, Organizatör Kulüp; Organizatör olarak anılacaktır.
B- UYULACAK KURALLAR
Yukarıda tanımlanan ve bu yönetmelik kapsamındaki tüm müsabakalar yine bu
yönetmelikte belirlenen kurallar dâhilinde yapılır. Yönetmeliğin doğrudan atıfta bulunmadığı
konularda sırasıyla, KKTF müsabaka talimatı ve ITF‘in ilgili yönetmelikler geçerlidir. Plaj
Tenisi turnuvalarında yer alacak oyuncular, işbu yönetmeliği bildiklerini ve bu yönetmelik
uyarınca hareket etmek zorunda olduklarını kabul etmiş sayılırlar. Kuzey Kıbrıs Tenis
Federasyonu onaylı turnuva yapmak için başvuru yapıldığı zaman, organizatör ’ün bu
yönetmelikle ilgili hükümleri bildiği ve uymayı kabul ettiği anlaşılır.
1. TURNUVA YÖNETİMİ
Aşağıdaki öğelerden oluşur;
a) Turnuva Direktörü;
Turnuva düzenleme şartlarının mensup olduğu kulüpçe yerine getirilmesinden
sorumludur. Turnuva ile ilgili bütün idari işlerden sorumludur. Turnuva düzenini
bozulması halinde başhakeme idari yaptırım teklifinde bulunur. Turnuva sonuçlarını
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’na iletir. Turnuva direktörü yönettiği turnuvalarda
oyuncu statüsünde de bulunabilir.
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b) Başhakem;
Tüm turnuvaların Başhakemleri Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından
atanır. Başhakem turnuvanın yürütülmesi ile ilgili konuların tek yetkili sorumlusudur.
Turnuva düzenleme şartlarının sağlanması için Turnuva direktörüne veya başkaca
uygun gördüğü mercilere gerekli uyarıları yapar, lisansları ve lisansı olmayanların
oynanacak turnuvaya bağlı sağlık raporlarını kontrol eder, fikstürleri ve günlük
müsabaka programları ile müsabakaların başlama saatlerini düzenler, ilan eder,
müsabaka hakemlerini ve gözlemci hakemleri tayin eder, Uluslararası kurallara göre
gerekli kararları verir, turnuva ile ilgili başhakem raporu hazırlar, havanın kararması
ve elverişli olmaması durumunda maçları durdurabilir ve tehir edebilir.
Başhakemin görevleri:
I.
Turnuva sonuçlarını günlük Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Merkezine
iletir.
II.
Kulüp ile koordinasyon kurarak turnuva ortamının hazırlanması, gözlemci
hakemlerin tespiti ve kulüplerin turnuva ile ilgili taahhütlere uyması
konusunda turnuva direktörü ile beraber koordinasyonu ve düzeni sağlar.
III.
Taşkınlık yapan turnuva düzenini bozan seyircileri oyun mahallinden
uzaklaştırır, olaya neden olan oyuncuya puan cezası verebilir, isteği yerine
getirilmiyorsa maçı olaya neden olan oyuncu aleyhine neticelendirir.
IV.
İdari başhakem yaptırımı gerektiren hallerde oyuncuya turnuva mahallinde
tebliğ eder, raporuna yazar.
V.
Turnuva genel raporunu düzenler, kulübün turnuva düzenleme ile ilgili
şartlara uyup uymadığını belirtir, itirazları ve idari yaptırım tutanaklarını
raporuna ekleyerek Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’na iletir. Başhakem
yönettiği turnuvalarda oyuncu olarak yer alamaz.

c) Hakem;
Maçların saha içi yönetiminde görevlidir ve Başhakem tarafından seçilerek
görevlendirilir. İdari ve müsabaka kuralları nezdinde, başhakeme karşı
sorumludur. Hakemler turnuvada oyuncu statüsünde bulunamazlar.
2. TURNUVA İÇİN BAŞVURMA
Organizatör, yapmak istediği turnuva ile ilgili başvurusunu her yıl Kuzey Kıbrıs
Tenis Federasyonu’na yazılı olarak yapar. Başvurunun yapıldığı turnuvalar, Kuzey
Kıbrıs Tenis Federasyonu Turnuvalar Takvimi’nde ilan edilir. Turnuva takvimi
kesinleştikten sonra yapılan başvurular dikkate alınır ve takvimde daha önceden yer
almış turnuvaların haklarına zarar vermemek şartıyla turnuva düzenlemesine izin
verilebilir.
Takvimin düzenlenmesinde klasman turnuvaları önceliklidir. Diğer turnuvalar
mümkün olduğu ölçüde organizatör isteklerine uygun olarak yerleştirilir.
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3. TURNUVA YÖNETİM MASASI
Turnuvanın oynanacağı tesisin yetkilileri, turnuva yönetim kadrosuna rahat
çalışma ortamı sağlar. Aşağıdaki hususların sağlanması önceliklidir;
a) Muhtemel eksikliklerin kısa sürede halledilebilmesi için, Turnuva Direktörü ’ne
yardımcı olacak “Spor Tesisi İdari Yetkilisinin organizatör tarafından belirlenmesi,
b) Başhakem çalışma masası (üç kişinin çalışabileceği)
c) Telekomünikasyon altyapısı (başhakem masasında bağlantısı sağlanmış telefon ve
faks, bilgisayar ile yazıcısı için enerji hattı vs. )
d) Fikstürlerin ve günlük müsabaka ilanlarının asılarak ilan edileceği panolar (yeterli
sayı ve büyüklükte)
e) Organizatör katılımcıların telefon numaralarını yaş kategorilerine göre tasnif ederek
turnuva yönetim masasına verecektir.
f) Turnuva fikstürlerinin çekimi ve Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu web sayfasında
yayınlanması hizmeti Federasyon tarafından ücretsiz olarak verilir.
g) Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu genel ve turnuva sponsorlarına yeterli alan ve
ortam sağlanarak, sponsorun stant açması, bayrak ve flamaları ile tanıtım
materyallerini kullanmasına olanak sağlayacak şekilde turnuva yönetimine imkan
vermek.
4. TURNUVA DUYURU DÜZENİ
Puanlı turnuvalarda organizatör, turnuva duyurularını aşağıdaki kriterleri
karşıladığı sürece değişik iletişim kanallarını kullanarak yapabilecektir. Duyurularda
bulunması gereken kriterler;
a) Turnuvanın Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Denetim ve Gözetimi Altında
olduğunun belirtilmesi,
b) Turnuvanın oynandığı kulüp adı, ‘Plaj Tenisi Turnuvası' olduğunun belirtilmesi,
hangi seriye ait olduğu, başlangıç ve bitiş tarihi,
c) Son kayıt tarihi,
d) Turnuva kayıt başvuru e-posta adresi, telefon ve faks numaraları,
e) Kategoriler, yaş grupları ve varsa özel kategoriler (özel kategoriler başlığı altında),
f) Turnuva direktörü, başhakemi ve başhakem yardımcısının ad, soyadı,
g) Sosyal aktiviteler,
h) Para ödüllü ise verilecek ödüller ve veriliş şekli,
i) Ödül merasimi tarihi ve saati,
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j) Katılım Ücretleri
k) Turnuvanın ne marka top ile oynanacağı,
l) Turnuvada “no-ad” (karar puanlı mı avantajlı mı olacağı) kuralının uygulanıp
uygulanmayacağı, uygulanacak ise hangi kategorilerde ve hangi turdan itibaren
uygulanacağı yeterli açıklıkta yer alacaktır.

Basılı tanıtımlarda olması gereken kriterler;
a) Yukarıda belirtilen tüm kriterlerin karşılanması,
b) Organizatör logosu solda ve KKTF logosu sağda olacak şekilde,

c) Tanıtımın en üzerinde ‘KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU’ ile başlayan
turnuva adının ayni yazı karakteri ve büyüklüğü ile yazılması,

d) Organizatör ana sponsor logosu; Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu logosunun
hemen veya biraz altından başlayarak istenilen ebatta yer alması,
e) Organizatör co-sponsor logoları; afişin en altında düz bir bant üzerinde istenilen
ebatta, yan yana yerleştirilmesi gerekmektedir.
f)

Kategoriler, yaş grupları ve varsa özel kategoriler (özel kategoriler başlığı altında),

g) Turnuvanın oynandığı kulüp adı, ‘Plaj Tenisi Turnuvası' olduğunun belirtilmesi,
hangi seriye ait olduğu, başlangıç ve bitiş tarihi,
h) Son kayıt tarihi,
i)

Turnuva kayıt başvuru e-posta adresi, telefon ve faks numaraları,

Tanıtımlarda katılımcıları yanıltmaya yönelik ibareler yer alamaz.
5. TURNUVA BAŞLANGIÇ VE SONUÇ DÜZENİ
Turnuvalar Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’na başvuru yapılırken başlangıç ve bitiş
gün/tarih/saat şeklinde bildirilmek zorundadır. Standart olarak Salı ile Cumartesi günleri
arası başlar ve müteakip pazar günü sona erer. Kort / ışık durumu itibarı ile bu süreler
içinde bitirilemeyeceği anlaşılan turnuvalarda, Puanlı turnuvalar için, Kuzey Kıbrıs Tenis
Federasyonu’nun ön izni ile Organizatör ve Başhakem katılıma sınırlama getirebilir.
Bununla beraber, kısıtlamalar ancak kategoriler bazında olabilir, oyuncu bazında olamaz.
(Klasman turnuvalarında bu madde uygulanmaz ve Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu
turnuvanın katılıma göre makul sürelerde bitirilmesi için gerekli önlemleri önceden alır.
Yüksek katılımlı ve kısıtlı kort sayısıyla yapılan turnuvalarda, başhakeme ana tablo
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maçlarını Cumartesi günü başlatma yetkisi verilmiştir ve oyuncular buna uymakla
yükümlüdürler. Bu durum oyuncular tarafından fikstür çekimi sonrası takip edilmelidir.
Zorlayıcı sebeplerden dolayı zamanında bitirilemeyen turnuvalar en geç, müteakip
haftanın ilk üç gününde bitirilir. Yine de bitirilemezse, ulaşılan noktada kesilir ve
puanlaması, kesinlikle o an itibari ile yapılır. Klasman turnuvalarında ise, ilan edilen Pazar
gününe kadar turnuva sonuçlandırılamazsa, turnuva kesilir ve puanlar o gün itibarı ile
yapılır.
Klasman turnuvalarında, turnuvanın oynandığı şehirde ikamet etmeyen, başka
şehirlerden gelen oyuncuların talebi halinde, başhakem ilk maçlarını oyuncunun girdiği
kategorideki katılım, seri başı olup olmamasına bağlı olarak, kort ve hava durumunu da
dikkate alarak mümkün olan en geç saat ve/veya tarihe koyacaktır. Klasman serilerinde,
zorunlu haller dışında bir oyuncu bir günde birkaç maç yapabilirler.

6. TURNUVA KAYIT KAPANIŞ TARİHİ

Kulüp içi turnuvalar hariç, tüm turnuvalarda ilan edilen turnuva başlangıç tarihinden 2 gün
önce, saat 19. 00’de turnuva kayıtları kapanır. Küçükler kategorisi için turnuvanın başlangıç
saatine kadar kayıt kabul edilir.
7. TURNUVA GİRİŞ ÜCRETLERİ
Turnuva Giriş Ücretleri, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu klasman turnuvalarında
Federasyon Yönetimi, diğer turnuvalarda da organizatör tarafından belirlenir ve turnuva
afişinde ilan edilir. 2 kategoride mücadele edecek oyuncular ilk kategori için tam, ikinci
kategori için katılım ücretinin yarısını ödemek zorundadır. Herhangi bir sebeple bir kategori
iptal edilirse, oyuncunun o kategori ile ödemiş olduğu Turnuva Giriş Ücreti oyuncuya nakden
iade edilir. Turnuva giriş ücretini ödemeyen takımlar korta giremez. Bu husustan başhakem
sorumludur. Turnuvaya kayıt yaptırıp, fikstürde yer alan takımlar, turnuvaya katılmaktan
vazgeçseler de katılım bedelini ödemek zorundadırlar. Turnuva Giriş Ücreti borcu olanların
kayıtları alınmaz. Bu alacakların takip ve tahsilâtı Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’na aittir.
8.

TURNUVA YÖNETİM ÜCRETLERİ
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından atanan Başhakem ve hakem ücreti her
sene Federasyon tarafından belirlenecek ve Organizatör tarafından ödenecektir.
Bölge bazında Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Takvimi’nde bulunan tüm
turnuvalarda, tüm Turnuva Yönetim ekibinin turnuva süresince öğle - akşam yemek ve
içecek ihtiyaçları organizatör tarafından sağlanır. Organizatör yemeğin makul miktar ve
kalitede olmasına ve hakemlerin görev başında oldukları sürece servisin hazır
bulundurulmasına özen gösterir.
Organizatörler, Turnuva Direktörü için herhangi bir ücret ödemeyeceklerdir.
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9. ORGANİZATÖR ÖDEMELERİ
Turnuva Giriş Ücreti Organizatör tarafından toplanır.
10. OYUNCUNUN TURNUVAYA KAYDOLMA ŞEKLİ VE SINIRLAMALAR
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’na bağlı lisanslı oyuncular klasmanda yer alabilmek
için lisanslarının yenilenmesi gerekmektedir. Lisansı olmayan oyuncular Kimlik Kartı veya
Pasaport ile organizatörün hazırlayacağı sağlık belgesini imzalayarak turnuvaya
kaydolabileceklerdir. Kayıt için Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu web sitesinde
yayınlanacak olan ‘’Turnuva Başvuru Formu’’nu doldurup belirtilen mail adresine
gönderilerek yapılacaktır. Tüm oyuncular başvuru Forumu’nda belirtilen Sağlık Raporu
yazısını onayladıkları takdirde turnuvaya kayıtları geçerli olacaktır.

11. YAŞ KATEGORİSİ TESBİTİ
Bir oyuncunun yaş kategorisi, içinde bulunulan yıldan oyuncunun doğum yılı
çıkartılarak tespit edilir.
Gerekli görüldüğü takdirde oyuncu, doğum tarihini gösterir Federasyon lisansını
müsabakadan önce Başhakeme göstermekle yükümlüdür. Yanlışlıkla oynayamayacağı
bir kategoriye yazılan takımlar, ilgili kategorinin oynanmaya başlamasından sonra
yanlışlığın fark edilmesi durumunda, itiraz olup olmamasına bakılmaksızın ve turnuvanın
hangi aşamasında olursa olsun o kategoriden ihraç edilir ve o kategoriye ait puanı
alamaz.
Fikstüre giren oyuncu, fark edildiği anda diskalifiye edilir ve en son mağlup ettiği rakibi
fikstürde kaldığı yerden devam eder. Diskalifiye edilen oyuncu hangi aşamaya gelirse
gelsin puan ve varsa turnuva ödülünü alamaz.
12. GENEL KATEGORİLER VE YAŞ GRUPLARI
TEKLER
Kategoriler;
KÜÇÜKLER (8-12 YAŞ)
Tek Erkekler
Tek Kızlar
Çift Erkekler
Çift Kızlar
Karışık Çiftler
BÜYÜKLER(+13 YAŞ)
Tek Erkekler
Tek Kadınlar
Çift Erkekler
Çift Kadınlar
Karışık Çiftler
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Kategorilerde katılımın 4 takımdan az olması durumunda isteğe bağlı olarak çift
bayanlar çift erkekler kategorisine katılabilirler. Katıldıkları durumlarda Çift Erkekler
Kategorisi kurallarını kabul etmiş olurlar.
Yaş grupları turnuvaların yerine ve seviyesine göre tekrar düzenlenebilir.
Kategorilerde değişiklik yapma hakkı Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’na veya Turnuva
Komitesine aittir.

13. ÇEKİLEN FİKSTÜRDE DÜZELTME
Çekilen ve açıklanan bir fikstürle ilgili düzeltme, aşağıdaki durumlar haricinde
kesinlikle yapılamaz.
I.

Kurallar dâhilinde ve zamanında katılım başvurusunu yapmasına karşın, Kuzey
Kıbrıs Tenis Federasyonu’nun hatası sonucu takımın kurada yer almaması veya
yanlış kategoriye kaydedilmesi (telefonla yapılan sözlü başvurular için geçerli
olmayıp, faks, elektronik posta veya SMS ile yapılmış olması ve zamanında
başvuru yapıldığının, doğru yaş grubunun belirtildiğinin belgelendirilmesi şartıyla)

II.

Seri başlarının belirlenmesinde hata yapılması.
Bu durumlarda, düzeltme sonucu etkilenecek tüm fikstürler (gerekiyorsa eleme
da dâhil) yeniden çekilir.
Yukarıda belirtilen istisnalar da dâhil olmak üzere, çekilen fikstürde maçlar
başladığı andan itibaren hiç bir değişiklik yapılamaz. Eğer yanlışlık sadece ana
tabloda yapıldı ise ve yapılacak düzeltme başlamış olan eleme maçlarını
ilgilendirmiyorsa, eleme maçları başladıktan sonra değişiklik yapılabilir. Ana tablo
maçları başladıktan sonra fikstür değişikliği hiç bir şekilde mümkün değildir.
Gerek klasman gerekse açık turnuvalarda oyuncular katılım talepleri sırasında
yaş bilgisini vermekle yükümlüdür; vermemeleri sonucunda yanlış kategoriye
kaydolmaları halinde yaşlarını yanlış belirttiklerinden dolayı o kategoriden
diskalifiye olurlar.
Gerek oyuncular gerekse başhakem bu konuya azami özeni göstermekle
yükümlüdür.

14. FİKSTÜR DÜZENLENMESİ
Turnuvanın formatına (fikstür ya da grup maçları) organizatör karar verir. Her iki
şekilde de seri başları yerleştirilerek kura çekimi yapılır.
a) Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Turnuva Takvimi’nde yer alan tüm turnuvaların
fikstürleri, turnuva direktörünün başkanlığında, turnuva başhakemi ile yardımcısı
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tarafından, turnuva katılımlarının kapanışından sonra mümkün olan en kısa sürede
çekilecek, her bir tablo üzerinde başhakem, turnuva direktörü veya Federasyon yetkilisi
imzası ve Federasyon kaşesi ile Organizatöre iletilecektir.
b) Turnuvaya kayıt yaptıran takımların isimleri, fikstürler ilan edilene kadar hiç kimseye
açıklanamaz.
c) Grup Maçları:
Grup maçlarının yapılmasında aşağıdaki sıra takip edilir.
Sporcuların gruplara bölünmesi:
Küçükler ve Büyükler Turnuvalarında yer alan sporcuların toplam sporcu sayısı; 4’ün katları
ise 4’erli gruplara, değilse çoğunluğu 4’erli, kalanları 3’erli gruplara dağıtılır. Bu işlem
yapılırken;


Sporcuların dağıtılacağı toplam grup sayısı ve bunlardan 4’erli ve varsa 3’erli grup
olacaklar kura ile belirlenir.



Katılım listesinde yer alan sporculardan;
1. Yılın ilk turnuvasında, bir önceki yıl düzenlenen ayni kategori turnuvalarında
puanı varsa aldıkları puanlar işlenir. Puanı olmayanlar sıfır puanla kuraya
girer,
2. Yılın ikinci turnuvası ve sonrasında ise, yıl içerisinde daha önce oynanan ilgili
ulusal turnuvalarda topladıkları puanlara göre, oyuncunun katılacağı partneri
ile beraber puanları hesaplanır. Fakat bir önceki yılda ayni kategoride
mücadele eden sporcuların turnuva haftasından 52 hafta önceki puanları
kabul edilir.

Bu listenin hazırlanmasında KKTF turnuva takviminde yer alan özel turnuvalar
dikkate alınmayacaktır.
Bu sporcuların gruplara dağıtılmasında; Puan sırasına sıralanırlar, sporcular katılıma
göre kaç grup olacaksa 1nci,2nci,3ncü ve 4ncü seri başları olarak ayrılır ve kura ile sırayla
seri başları gruplara yerleştirilir.
Grup Maçların Oynanması:
Gruplarda yer alan sporcuların hepsi birbirleriyle oynayacak şekilde aşağıda verilen
sırada birbirleriyle maç yapacaklardır. Başhakem maç programını 1 gün öncesinden panoya
asacak, oynanan maçların sonuçlarını ise ertesi gün içerisinde panoda ilan edecektir.
4 lü Grup Maç sırası 3 lü Grup Maç sırası
1.Maç: 1–4, 2–3

1.Maç: 1–3

2.Maç: 1–3, 2–4

2.Maç: 2–3

3.Maç: 1–2, 3–4

3.Maç: 1–2

Maçlar Küçükler ve Büyükler turnuvalarında farklı skor sistemi ile oynanacak,
detayları aşağıda verilmiştir.
Büyükler kategorisinde yarı finale kadar olan tüm maçlar tek set 6 oyun üzerinden ve
karar puanı sistemi şeklinde oynanacaktır. Yarı final ve final maçları başhakemin uygun
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görmesi halinde 3 set üzerinden 6 oyun şeklinde oynanıp setlerde eşitlik olması durumunda
son set ‘’Maç Tiebreak’’ şeklinde uygulanacaktır.
Küçükler kategorisinde grup maçları tek set 4 oyun üzerinden ve karar puanı sistemi
şeklinde oynanacaktır. Yarı final ve final maçları başhakemin uygun görmesi halinde 3 set
üzerinden 4 oyun şeklinde oynanıp setlerde eşitlik olması durumunda son set ‘’Maç
Tiebreak’’ şeklinde uygulanacaktır.
Gruplarda ilk 2 sıraya giren sporcular ( Ana Tablo ) ile 3. sıraya giren sporcular (
Consolation ) ayrı, ayrı olmak üzere katılımın yoğunluğuna göre 8’lı,16’lı, 32’li fikstürlere
yerleştirilecektir. Grubu 4.olarak bitiren oyuncular turnuvadan eleneceklerdir.

15. SERİ BAŞLARI
a) Seri başı uygulaması, kuraların çekildiği tarihten geriye doğru 52 haftalık sonuçlar
dikkate alınarak belirlenir.
b) İki oyuncunun bireysel puanı o takımın takım puanı olarak seri başı olarak kura
çekimine girecektir. Seri başı konumundaki eşit puana sahip oyuncular arasında kura çekilir.
c) Seri başlarında, kura çekim tarihindeki Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’nun resmi
internet sayfasında yayınlanmış en son sıralamaları dikkate alınır.
16. OYUNCULARA PUAN VERİLME DİSİPLİNİ
Oyuncular, çiftler oyunu için ayrı ayrı oynadıkları turnuvada sınıfında geldikleri
kademede gösterilen puanları alacaklardır. Puan almak için sadece gelinen kademeye
bakılır, takımın W/O ile gelmesi sonucu değiştirmez. Küçükler kategorisinde oyuncular
herhangi bir puan almayacaklardır. Organizasyonu düzenleyenler her oyuncu için hediye
verebilirler.

17. TURNUVALARIN PUANLANDIRILMASI
Turnuva
Şampiyon Finalist Yarı
Kategorisi
Final
Büyükler

3600

2400

Çeyrek R16 R32 Consolation Consolation Consolation Consolatio
Final
Şampiyon
Finalist
Yarı Finalist Çeyrek
Finalist
1920 1440
720 480 240
160
112
80

18. GÖZCÜ HAKEM
Oynanan maçları kortlar arasında dışarıdan dolaşarak sürekli izleyen, gerektiği
taktirde belli süre kort hakemliği yapan hakemlerdir. Korta girerek maçı yönetmeye
kendileri karar verebilecekleri gibi, turnuva başhakeminin bu yöndeki talebini de yerine
getirirler. Kortta kalacakları süreyi kendileri tayin eder. Kort içinde sandalyeye çıkma
zorunlulukları yoktur. Aynı maç esnasında korta bir kaç defa girip çıkabilirler.
Gözcü hakemlerin yetkileri "Sandalye Hakeminin aynısıdır.
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19. ÖDÜLLER
a) Tüm turnuva serileri 1. ve 2. lerine kupa
b) Organizatör ’ün turnuva afişinde ilan ettiği ödüller oyunculara verilir. Tüm
turnuvalarda
Organizatör sporculara para ödülü de dâhil olmak üzere ödül
verebilir. Bu konuda bir kısıtlama yoktur. Verilecek olan ödüllerle ilgili turnuva bilgi formuyla
beraber KKTF bilgi verilmesi gerekmektedir.

20. CEZAİ HÜKÜMLER
Bu konuda Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ceza yönetmeliği esas alınacaktır.
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) Sözle sarkıntılık yapanlar,
d) Cismani saldırganlık yapanlar,
e) Yasaklanmış ilaçları kullananlar; müsabakadan önce veya müsabaka sırasında alkollü içki
kullananlar, başhakem ve/veya gözcü hakem tarafından doğrudan ihraç edilirler.
İhraç edilen oyuncu geldiği kademenin puanını alır ancak olay final müsabakasında
oldu ise, kendisine 2. lik ödülü verilmez. Bu şekilde ihraç edilen oyuncu bir sonraki aynı
serideki turnuvada oynayamaz. Gerek görülürse Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu disiplin
kuruluna tedbirli olarak sevkedilir.
Her oyuncu “fair play” anlayışı içinde, rakibine, hakemlere ve seyircilere saygılı
davranmakla yükümlü olup, oyun kuralları dışında oyunu yavaşlatmak, durdurmak, rakibini
kasıtlı olarak sinirlendirme gayreti içinde olmak, “hakemsiz oyun kurallarını” ihlal etmek ve
hakemsiz oynamayı sürekli kendi lehine suistimal etmek, dinlenmek ya da maçın akışını
değiştirmek adına oyun kuralları dışında tuvalet ve sakatlık molası almaya yeltenmek, hakem
ve Başhakemin işini zorlaştırmak, yanıltmaya çalışmak, sürekli itiraz etmek, vb. davranışlar
Başhakem ve hakemler tarafından dikkatle değerlendirilecek, gerekirse ve olayın oluş şekline
göre “uyarı”, “puan cezası” ve tekrarında “diskalifiye” kararlarını sırasıyla veya kusurun
ciddiyetini göz önüne alarak doğrudan bir kerede verebileceklerdir.

21. Organizatörün Görev ve Sorumlulukları
a) Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Plaj Tenisi Talimatı ve diğer talimatlara, bunlara
dayanılarak çıkarılan genelgelere uyar ve bu mevzuatla verilen görev ve sorumlulukları
yerine getirir.
b) Başvuru formlarını Federasyondan temin ederek veya e-posta olarak ilan edilen tarihe
kadar doldurup teslim eder.
c) Her turnuva veya her organizasyon sonunda katılan sporcuların lisans numaraları, isim
listeleri, müsabaka sonuçları, turnuva puanları ile ilgili bilgileri günlük bültenler şeklinde
Federasyona gönderir.
10

d) Organizasyon planı hazırlar.
e) Oyunculara tişört ve su temin etmek zorundadır.
f) Turnuva kitapçığı hazırlar
g) Turnuva sahasını hazırlar.
h) Sporcuların istenilen vasıflarda otellerde konaklamalarını temin eder.
ı) Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonunca her yıl ilan edilen bedeller doğrultusunda turnuvada
görev alan başhakem ve diğer hakemlere hakemlerin yolluk ve günlük ücretlerini
Direktör/Tertip Komitesi Başkanı raporuna göre turnuva sonunda KKTF adına yazılan çekle
Federasyona öder.
i) Organizasyonda verilecek ödülleri temin eder.
j) Turnuva yapılacak yerdeki yerel yönetimden teminat veya garanti alarak federasyona
aktarır.
k) Basın ve TV Kuruluşlarıyla ilişki kurarak organizasyonun medyada yer almasını sağlar.
l) Federasyon yetkilileri, yerel makamlar ve görevlilerle iyi ilişkiler kurar ve uyum içinde
çalışır.

22. MÜSABAKALARA GİRECEK TAKIMLAR VE MÜSABAKALARA KATILMA
Müsabakalara girecek takımlar ve müsabakalara katılma aşağıda belirtildiği şekilde olur;
a) Müsabakalara girecek takımlar 2 sporcudan oluşur.
b) Her takımdaki sporcular ilan edilen puanlama sistemi ve bu sisteme dayalı olarak elde
ettikleri derecelere göre ferdî olarak puan alır,
c) Her turnuva için yeni takım oluşturabilirler,
d) Her turnuvaya aynı takımın katılma zorunluluğu yoktur,
e) Turnuva sırasında sporcu değişikliği yapılamaz.
Müsabakalara katılacak sporcularda aşağıdaki şartlar aranır;
a) Bireysel olarak tescil olmak ve lisansını almış bulunmak ve lisansı olmayan sporcuların
kimlik kartı ve organizatörün turnuva için hazırlamış olduğu sağlık belgesini imzalamış
bulunmak,
b) Herhangi bir sebeple müsabakalara girmekten men edilmemiş olmak.

23. SPORCULARIN MÜSABAKALARA KATILMASININ ENGELLENMESİ
Yabancılarla Ulusal takım düzeyinde yapılacak olan resmî veya temsili müsabakalar
için seçilmiş olan sporcuların form durumlarının korunması için bu müsabakaların sonuna
kadar diğer her türlü spor müsabakalarına katılmalarına Federasyonca izin verilmeyebilir.
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24. TURNUVALARIN ERTELENMESİ VE YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Turnuvaların ertelenmesi veya yerlerinin değiştirilmesine ilişkin şartlar ile bu
turnuvaların tehiri halinde uygulanacak esaslar;
a) Plaj Tenisi turnuvalarının belirtilen yerlerde, ilan ve tebliğ olunan günde başlaması şarttır.
Bir turnuva ancak zorunlu sebeplerle başka bir güne ertelenebilir. Ertelemede zorunlu
sebepler bulunup bulunmadığının takdiri turnuva öncesine kadar Federasyona aittir.
b) Geri bırakılan müsabakalar erteleme sırasına göre yapılır. Başlamadan önce ertelenen
turnuvalarda eş değiştirme hakkı vardır. Aksine durumlarda bu müsabakalara ancak
erteleme tarihinde oynama hakkı olan oyuncular girebilirler. Geri bırakılan müsabakanın
erteleme tarihinde müsabakaya girme hakkı olan bir oyuncu sonradan müsabakadan men
cezası almış ve bu erteleme maçı sporcunun cezasının tamamlanmadığı bir dönemde
oynanacak ise Ceza Talimatının ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.
c) Bir müsabaka, taraflardan birinin kastı olmaksızın neden olduğu zorunlu sebepler
yüzünden kesildiği takdirde, bu müsabaka ile ilgili uygulama uluslararası oyun kurallarının
ilgili maddesine göre yapılır.

25. NETİCELERİN İLANI
Uluslararası oyun kurallarına uygun olarak sona eren müsabakaların teknik sonuçları
hakem raporları ile kesinlik kazanır. Hükmen yenilmiş veya yenmiş sayılmayı gerektiren
müsabakaların sonuçları hakem raporları ve gerekirse bu konuda yapılacak araştırmaya
dayalı olarak o müsabakayı tertip eden Makam ve Kurulca onay ve ilan olunur.

26.İTİRAZLAR
Oyuncular; verilen bir ceza, turnuvadan ihraç ya da hükmen mağlubiyet kararıyla ilgili
olarak Federasyona yazılı ve Plaj Tenisi Kuruluna itirazlarının gerekçelerini belirten yazılı bir
bildiri sunma hakkına sahiptirler. Usûlüne uygun olarak yapılan itirazlar birinci derecede Plaj
Tenisi Kurulunca incelenip karara bağlanır.
İtiraz, müsabakanın başlamasından önce, oyun yerinde karşı takım kaptanı önünde,
itiraz olunan hususun açıklanması sureti ile takım kaptanı tarafından yazılı olarak
müsabakanın hakemine yapılır. Ayrıca takım kaptanı müsabaka cetvelindeki itiraz hanesini
imzalar.
Uluslararası oyun kurallarına aykırılık iddiası ile yapılacak itirazlarda kaptan, kuralların
uygulanması ve yorumu hakkında başhakemden açıklama ister ve aynı zamanda takım
arkadaşının varsa istek ve sorularını iletir. Eğer kaptan başhakemin açıklamalarını
kabullenmezse;
a) Bu karara itiraz edebilir ve derhal başhakeme maçın sonunda müsabaka raporuna resmî
bir itiraz kaydettirme hakkını saklı tuttuğunu belirtir,
b) Maçın sonunda; zamanında bildirmiş olması kaydıyla, hakemin kuralları uygulaması veya
yorumlaması ile ilgili resmî itirazını teyit edip müsabaka cetveline kaydedebilir.
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Oyuncularla ilgili aşağıda belirtilen hususlara müsabaka sonuna kadar itiraz edilebilir.
a) Sporcunun cezalı bulunması,
b) Kendine ait olmayan bir lisansı kullanması,
c) Kullandığı lisansın usulüne uygun olmaması veya sahte olması,
d) Kullanılan lisans üzerinde tahrifat yapılması,
Tüm itirazların müsabaka kâğıdına kaydedilmesi ve gerekli işlemlerin derhal yapılması
gerekir.

27. YAPTIRIMLAR
a) Başhakem, organizatörün turnuva başlamadan önce kendisine geçici tribünler için gerekli
bilgileri sunmaması hâlinde, turnuvayı askıya alma yetkisine sahiptir.
b) Federasyon – Organizatör Anlaşmasının herhangi bir maddesinin ihlal edilmesi halinde
Plaj Tenisi turnuvalarından ihraç cezası verilebilir.

28. RAKET
Plaj Tenis raketleri Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından onaylanmış olmak
mecburiyetindedir. Raket, oyuncuların yaşına ve tercihine göre tenis oynanmasına izin
verilen ölçülerdeki Plaj Tenis raketlerinden seçilebilecektir.

29. TOP
Maçlarda Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından onaylanmış en az 2 adet top
(turuncu) bulundurulmalıdır.

30. OYUN KURALLARI
Uluslararası Tenis Federasyonu Plaj Tenisi Kuralları geçerli olacaktır.

31. SAĞLIK
Organizatör turnuva süresince “on-call” doktor ve ilk yardım çantası bulundurmak
mecburiyetindedir.
Bu talimat 31 madde ve 12 sayfadan oluşmaktadır. KKTF gerekli gördüğü halde
talimatta değişiklik yapabilme hakkına sahiptir.

KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU
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