
 

KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU 

2019 YILI PLAJ TENİSİ MASTERLER TURNUVASI TALİMATLARI 

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, 2019 yılında düzenlenecek olan Masterler(İlk 8) Turnuvası 30 

Ağustos-1 Eylül 2019 tarihleri arasında Kocareis plajında düzenleniyor. 2019 yılı içerisindeki 

turnuvalarda oyuncuların bireysel olarak topladığı puanlar üzerinden masteler turnuvasına kayıt 

yaptıracak çiftlerin toplam puanları göz önün de bulundurularak ilk 8 takım kabul edilecektir.  

Turnuva  çift kadınlar,çift erkekler ve karışık çiftlerin  katılımlarıyla gerçekleştirilecek. 

Oyuncuların  24 Ağustos 2019 saat 16.00’ya kadar t-shirt  bedenleriyle birlikte  info@kktf.org 

adresine  kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 

Kayıt süresi boyunca tüm takımlar turnuvaya kayıt yapabilirler. Herhangi bir 

kategoride puanı olmayan oyuncu masterler turnuvasına kayıt yapamaz. Kayıt süresi 

tamamlandığında puanı en yüksek 8 takım alınarak isimler belirlenir ve KKTF web sayfasından 

açıklanır.  

Puanların eşitliği halinde sırasıyla; kazanılan birincilik, ikincilik ve turnuvaya katılım 

fazlalığına bakılarak 8 takım belirlenir Bununda eşit olması durumunda turnuvaya ilk kayıt 

yapan takım turnuvaya alınır. 

Turnuva Formatı 

Tüm kategoriler, 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. 

KKTF, web sayfasında ilan edilen oyuncuların klasman sıralama ve puanlarda, yanlışlık 

olduğunu düşünen takımlar info@kktf.org  adresine itirazlarını iletebileceklerdir. Kayıtlar 

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

olacaktır. 

Kura çekimi tarihine kadar sakatlık vb gibi nedenlerden dolayı son anda dahi olsa 

turnuvaya katılamayacak olan takımlar bu durumu KKTF ye bildirmek zorundadırlar ve 

böylece bir alt sıradaki takımın turnuva oynaması sağlanacaktır. Kuralar çekildikten sonra 

turnuvadan çekilen takımın yerine girecek olan takım turnuvadan çıkan takımın yerine yazılır 

yeniden kura çekimi yapılmaz. 

 

mailto:info@kktf.org
mailto:info@kktf.org


Masterler Turnuvalarında Grupların oluşturulması: 

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

yapılırken; 

 1 Numaralı takım A grubuna yerleştirilir, 

 2 Numaralı takım B grubuna yerleştirilir, 

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

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

yerleştirilir, 

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

yerleştirilir ve gruplar belirlenmiş olur. 

 Gruplarda takımların aldığı her galibiyete 2 mağlubiyete 1 puan verilir, 

 Grup maçları sonunda oluşan puan durumunda 2 takım arasında puan eşitliği 

durumunda kendi aralarında yaptıkları maça bakılacaktır, 

 Grup maçları sonunda oluşan puan durumunda 3 veya 4 takım 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. 

 Turnuvada ve 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. 
 

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

sayfasından yapılacaktır. 

 Baş hakemin açıkladığı maç programına göre turnuva mahallinde hakemin 

anonsundan itibaren 15 dakika içerisinde sahada bulunmayan takımlar hükmen 

mağlup sayılır. 

Ödüller 

Masterler turnuvasına katılan tüm takımlar turnuvanın anlam, önemine uygun 

madalya veya plaket, şampiyona ve finaliste ise kupa veya plaket verilecektir.  

KKTF YÖNETİM KURULU 

http://www.kktf.org/

