
KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU  

2018 YILI YAŞ GRUPLARI YUSUF YÖNLÜER MASTERLER 

TURNUVASI TALİMATLARI 

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, 2018 yılında düzenlenecek olan Yusuf Yönlüer Masterler(İlk 

8) Turnuvası 20-28 Ekim 2018 tarihleri arasında Gönyeli Tenis Kulübünde düzenleniyor. Milli takım ve 

Gönyeli Tenis Kulübü başarılı antrenörlerinden merhum Yusuf Hocamızın adını taşıyan Masterler 

turnuvası adı altında yapılacak olan turnuvaya, 2018 yılı içerisindeki turnuvalarda oyuncuların 

topladığı puan sıralamasına göre ilk 8 sporcunun mücadele edeceği 9-10-12-14-16-18 kız ve erkek yaş 

gruplarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek.  

 

Masterler Turnuvasına katılabilmek için gerekli kriterler aşağıdaki 

gibidir: 

O yıl içerisinde yapılan klasman turnuvalarında toplanan puanların sonrasında oluşan 

sıralama sonucunda ilk 8 de yer alan sporcuların katılımının öncelikli olduğu turnuvalardır. 

Kayıt süresi boyunca tüm sporcular turnuvaya kayıt yapabilirler. Herhangi bir kategoride 

puanı olmayan oyuncu o kategoriye kayıt yapamaz. Kayıt süresi tamamlandığında puanı en 

yüksek 8 sporcu alınarak isimler belirlenir ve KKTF web sayfasından açıklanır.  

Puanların eşitliği halinde sırasıyla; kazanılan birincilik, ikincilik derecelerinin fazlalığına 

bakılarak 8 sporcu belirlenir. Eşitliğin devam etmesi durumunda yaşı daha küçük olan 

sporcuya(yıl/ay/gün) öncelik verilir. Bununda eşit olması durumunda turnuvaya ilk kayıt 

yapan sporcu turnuvaya alınır. 

              Sporcular turnuvaya en fazla 2 kategoride kayıt yaptırabilecekler. 

 

 

 

 

 



Turnuva Formatı 

9 yaş grubu oyuncular master turnuvasında yeşil top ile, 4 oyun üzerinden 3 kısa set, 

2 set alan kazanır şeklinde. Set içerisinde oyunlar 3–3 ise oyun 5’e uzayacak, 4–4 durumunda 

ise tie-break oyunu oynanacaktır. 

10 yaş grubu oyuncular master turnuvasında yeşil top ile, 6 oyun üzerinden 2 set ve 

setler 1–1 olduğunda, son set yerine 1 Süper Tie-Break oyunu oynayacak. Set içerisinde 

oyunlar 5–5 ise oyun 7’e uzayacak, 6–6 durumunda ise tie-break oyunu oynanacaktır. 

12-14-16-18 yaş grubu oyuncular 6 oyun üzerinden 3 set,2 seti alan kazanır şeklinde 

ve her sette oyunların 6-6 durumunda ise tie-break oyunu oynanacaktır. 

KKTF, web sayfasında ilan edilen sıralama ve puanlarda, yanlışlık olduğunu düşünen 

sporcular KKTF info@kktf.org e-mail adresine itirazlarını iletebileceklerdir. Kayıtlar 

bitiminden sonra yapılacak itirazlar haklı dahi olsa dikkate alınmayacaktır. Liste kesinleşmiş 

olacaktır. 

Son geri çekilme tarihinden(kura çekimi tarihine kadar)sonra sakatlık vb gibi 

nedenlerden dolayı son anda dahi olsa turnuvaya katılamayacak olan sporcular bu durumu 

KKTF ye bildirmek zorundadırlar ve böylece bir alt sıradaki sporcunun turnuva oynaması 

sağlanacaktır. Kuralar çekildikten sonra turnuvadan çekilen sporcunun yerine girecek olan 

sporcu turnuvadan çıkan sporcunun yerine yazılır yeniden kura çekimi yapılmaz. 

 

Masterler Turnuvalarında Grupların oluşturulması: 

Puan sırasına göre sıralanmış 8 sporcu, A ve B grubu olarak 4 erli 2 gruba ayrılır. Bu işlem 

yapılırken; 

 1 Numaralı sporcu A grubuna yerleştirilir, 

 2 Numaralı sporcu B grubuna yerleştirilir, 

 3 ve 4 Numaralı sporcular kura ile ilk çıkan A grubuna, ikinci çıkan B grubuna 

yerleştirilir, 

 5 ve 6 Numaralı sporcular kura ile ilk çıkan A grubuna, ikinci çıkan B grubuna 

yerleştirilir, 

 7 ve 8 Numaralı sporcular kura ile ilk çıkan A grubuna, ikinci çıkan B grubuna 

yerleştirilir ve gruplar belirlenmiş olur. 

 Gruplarda sporcuların aldığı her galibiyete 2 mağlubiyete 1 puan verilir, 

 Grup maçları sonunda oluşan puan durumunda 2 sporcu arasında puan eşitliği 

durumunda kendi aralarında yaptıkları maça bakılacaktır, 

 Grup maçları sonunda oluşan puan durumunda 3 veya 4 sporcu arasında puan eşitliği 

olması durumunda sırasıyla maç, set ve oyun averajına bakılacaktır. 



Yarı Final ve Final Maçları 

Grup maçları sonunda A1-B2,B1-A2 ile çapraz eşleşerek yarı final maçları kazananlarda final 

maçları oynayarak turnuva tamamlanacaktır. 

 

Kıyafet 

 Sporculara turnuvayı düzenleyen kulüp tarafından 1’er adet t-shirt verilecektir. 

 Oyuncular beyaz ağırlıklı temiz ve düzgün tenis kıyafeti ile (iç çamaşır grubunu çağrıştırmayan) 

müsabakalara katılmak mecburiyetindedirler. 

 Soğuk havalarda başhakemin izni ile ısınmada ve maçlarda uygun eşofman giyebilirler. 

 Kızlar tayt üzerine etek giymek zorundadırlar. 

 Oyuncuların tenis ayakkabılarının altları saha zeminin bozmayacak nitelikte ve tabanları siyah 

olmayacak şekilde olmalıdır. 

 Oyuncuların raketlerinde, çantalarında, havlularında ve şahsi eşyalarında kulüp veya sponsor 

firmaların amblemi olabilir. 

 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 bandında (amblem), şortlarda, eteklerde ve formalarda 30 cm²’den 

daha büyük ebatta olamaz. 

 Turnuva sonunda düzenlenecek ödül töreninde oyuncular kulübün verdiği t-shirt ile törene 

katılacaktır. 

Yukarıda belirtilen hususlara aykırı davranan oyuncu, müsabaka 

hakeminin veya başhakemin ikazına rağmen kıyafetini bu maddede belirtilen 

biçimde 15 dakika içinde düzeltmez ise maçı oynamasına izin verilmez ve 

hükmen mağlup edilir. 

 Turnuvada grup maçları gözlemci hakem, yarıfinal ve final maçları imkân dâhilinde kule 

hakemi ile oynanacaktır. 

 Maçlar hafta içi saat 17.00, hafta sonu saat 10.00’da başlayacaktır. 

 Oyuncular kayıt yaparken kayıt forumlarına sadece bir gün için boş geçmek istediği 

günü veya saati belirtebilir.  

 Oyuncular sadece 2 kategoriye kayıt yapabilirler. 

 Tüm ilanlar www.kktf.org ve Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu resmi facebook 

sayfasından yapılacaktır. 

 

http://www.kktf.org/


Ödüller 

Masterler turnuvasına katılan tüm oyunculara turnuvanın anlam, önemine uygun 

madalya veya plaket, şampiyona ve finaliste ise kupa veya Plaket verilecektir. KKTF, imkân 

dâhilinde şampiyon olan oyunculara 2018 yılı içerisinde ödül verme hakkına sahiptir.  

 

KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU 

YUSUF YÖNLÜER MASTERLER TURNUVASI-2018 

TURNUVA KAYIT FORMU 

Oyuncular beyaz ağırlıklı temiz ve düzgün tenis kıyafeti ile müsabakalara 

katılmalıdırlar, aksi halde korta alınmayacaklardır. 

Maç günü ve saatleri ile ilgili sözlü talepler değerlendirilmeyecektir. İstenen 

talepler iki günle sınırlı olup turnuva kayıt formuna yazılması gerekmektedir. 

SPORCUNUN  
 

ADI-SOYADI   

DOĞUM TARİHİ   

CİNSİYETİ   

KULÜBÜ   

1.MAÇ İSTEMEDİĞİ GÜN    

2.MAÇ İSTEMEDİĞİ GÜN    

TURNUVA TARİHLERİ 20-28 EKİM 2018 

1.KATILACAĞI KATEGORİ   

2.KATILACAĞI KATEGORİ   

SON KAYIT TARİHİ 18 EKİM 2018 SAAT 23:59 

KURA ÇEKİM TARİHİ 19 EKİM 2018 SAAT 19:00 G.T.K. TESİSLERİ 

 

TURNUVAYA KAYIT YAPABİLMEK İÇİN BU FORMU DOLDURUP info@kktf.org ADRESİNE 

GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR. TURNUVA KATILIM LİSTESİ WEB SAYFAMIZDAN 19 EKİM 

2018 GÜNÜ SAAT 00.30’DA YAYINLANACAK VE İTİRAZ SÜRESİ 19 EKİM 2018 SAAT 19.00'A 

KADAR OLACAKTIR. 

BU FORMU DOLDURUP TURNUVAYA KAYIT YAPAN SPORCULAR YUKARDAKİ TÜM 

MADDELERİ KABUL ETMİŞ SAYILIR. 

KKTF YÖNETİM KURULU 

mailto:info@kktf.org

