KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU
PUANLI TURNUVA DÜZENLEME TALİMATI
KKTF puanlı turnuvası düzenleyecek kulüp, aşağıdaki şartları turnuva öncesi taahhüt
eder ve turnuva bu şartlarda yürütülür.
Kulüpler düzenlemeye talip oldukları KKTF puanlı turnuvalar için formatı KKTF
tarafından verilen bir “TURNUVA BİLGİ FORMU (Fact Sheet) “düzenler ve internette ilan
edilmesini sağlar.
KKTF tarafından görevlendirilecek başhakem veya gözlemci raporuna göre aşağıda
yazılı asgari şartları sağlayan kulüpler bir sonraki faaliyet yılında ayni turnuvayı almaya hak
kazanır. Aksi takdirde bir sonraki faaliyet yılında puansız turnuvalara talip olabilirler.

Müsabakaların Tertip Komiteleri ve Görevleri
Tertip Komiteleri aşağıdaki şekilde kurulur ve görevleri şunlardır:
Federasyon ve kulüpler tarafından düzenlenecek müsabakalarda Federasyon ve
Kulüpler tarafından tenis tecrübesine sahip üç kişilik tertip komitesi seçilir. Kulüpler
tarafından seçilen Tertip komiteleri Federasyonun onayına sunulur. Eğer Federasyon
Başhakem görevlendirmemişse ve kulüp tarafından önerilen kişi Başhakemlik yapacaksa
Başhakemi federasyonun değiştirme ve başkasını atama yetkisi vardır.
Federasyon ve kulüpler tarafından düzenlenen müsabakaların idari işlerinden tertip
komiteleri, teknik işlerden de başhakem sorumludur.
Turnuvanın idari işlerinden(top tedariki, madalya tedariki, kupa tedariki, hakemlerin
günlüklerinin tutulması, kortların başhakemin istediği saate hazır olmasını sağlaması, olası
hava muhalefetinde başhakemle kararların vereceği vs..)sorumlu olan bir başkan iki üyeden
oluşan turnuva tertip komitesini her turnuva için ayrı ayrı federasyona yazılı olarak bildirilmesi
gerekmektedir.
Gerek tertip komitesi gerekse başhakemin vereceği kararlar kesindir.
Kulüplerarası tenis liginde görev yapacak başhakem, gözlemciler ve diğer görevliler
KKTF tarafından tespit edilir.

Turnuva düzenlemek için zorunlu belge, ekipman, personel, hizmet
ve diğer şartları aşağıdadır:
1. Turnuvayı düzenleyen kulüp; Tüm hakem ücretleri, kort tahsisi, top, ilan, afis vb. turnuva
organizasyon giderleri karsılığı turnuvaya katılacak sporculardan katilim ücreti alacaktir.
Bu ücret KKTF tarafından tespit ve ilan edilecektir,

2. 8-9 yaşlarda her maça 1 hakem ,10 ve üzeri yaş grubu maçlarda 2 maça 1 gözlemci
hakem olacak şekilde düzen alınmalıdır.

3. TURNUVA BİLGİ FORMU,turnuva tarihinden 30 gün önce hazirlanip Tertip Komitesi ile
beraber, ilan için KKTF ye gönderilecektir.Kulüp tarafından kullanılacak olan
görsel(1240*615) ilanların son şeklide federasyon onayına sunulacaktır.Kullanılacak olan
ilanlarda sol tarafta kulüp logosu sağtarafta federasyon logosu olmalıdır.KKTF, ilgili
konularda kulübün bildirmesi gereken konularda belirtilen tarihe kadar herhangi bir
bildirim gelmezse turnuvayı başka bir kulübe veya KKTF olarak düzenlemesine veya
turnuvayı iptal etme hakkına sahiptir.
4. Basına tüm haberler federasyon aracılığıyla ulaştırılacaktır.İlk haber turnuvanın kayıt
işlemi son gününden 2 gün önce federasyona gönderilmelidir.
5. Gün sonu maç sonuçlarını,ertesi gün maç programını ve basına gönderilecek haberi
baş hakem federasyon adresi olan kktenisfed@gmail.com ‘a son maçın bitimiyle
göndermesi gerekmektedir.
6. Tüm ilanlar www.kktf.org sitesinden federasyon yetkilisi tarafından yapılacaktır,
7. Ayni hafta içinde 2 kategoriden (Yaş Kategorisi) fazla turnuva düzenlemek için ayni satıh
kaplı en az 4 kort bulunması gerekmektedir,
8. Resmi turnuva saati ve turnuva ilan panosu kort yakınlarında görünebilecek bir yerde
olmalıdır,
9. En az A4 formatinda “Turnuva Duyuru” ilani hazirlanip, gereken yerlere asilmasini temini
yapılacaktır,
10. Kulüplere de soyunma odasi, dus ve w/c bulunmalıdır,
11. Ana Tabloda ki Yarı Final ve Final müsabakalarında mümkünse kule hakemi, öneleme
ve ilk tur müsabakalarında 2 kortta 1 gözlemci hakem olacak şekilde düzen alınmalıdır,
12. 12, 14, 16, 18, ve Büyükler Yaş kategorilerinde hergün her kort için 1 kutu veya yıpranma
durumuna göre gün içinde 2. bir yeni top açılacaktır ,
13. Başhakem masası ve kullanabileceği bir bilgisayar bulunmalıdır,
14. Turnuva ortamında maçlar süresince 1 fizyoterapist veya 1 doktor veya on-call
bulundurulmalıdır,
15. Basına gönderilecek olan günlük maç sonuçları, fotoğraf ve ertesi günü maç
programından oluşan haber yazısını turnuva tertip komitesi başkanı tarafından
federasyon mail adresine göndermelidir.

16. Hakemlere yeteri kadar ücretsiz su takviyesi yapılmalıdır.
17. 8 Yaş Turnuvalarında Baş hakem günlük 120TL,Gözlemci hakem 80 TL almalıdır.
18. 9-10 Yaş Turnuvalarında 3 seri ve fazlası maç programlarında Baş hakem
120TL,Gözlemci hakem 80TL.3 seriden az olan maç programlarında Baş hakem 100TL,
Gözlemci hakem 40TL almalıdır.
19. 12 yaş ve üzeri turnuvalarda 2 seri ve fazlası maç programlarında Baş hakem
120TL,Gözlemci hakem 80TL.2 seriden az olan maç programlarında Baş hakem 100TL,
Gözlemci hakem 40TL almalıdır.
20. Tertip komitesi başkanı turnuva ödül töreni hemen sonrasında yukarıdaki
ücretlendirmeye göre KKTF adına yazacağı çekle hakem paralarının ödemesini yapmak
zorundadır.
21. Turnuvada verilecek olan ödüller 8-9-10 Yaş Turnuva talimatı ve Müsabaka Klasman
talimatında yazdığı gibi olmalıdır.
Aşağıdaki hususların ilave olarak sağlaması tavsiye edilir.
22. Her oyuncuya turnuva süresince yeteri kadar maç suyu verilmelidir.
23. Oyunculara turnuva hatırası, teşvik edici hediyeler (havlu, kitap, tişört vb.)
24. Sporcular için bir turnuva kokteyli ya da imkanlar dahilinde bir kulüp dışı aktivite
25. Seyirciye yönelik hediyeler, tanıtım, ilan

KKTF YÖNETİM KURULU

