
 

KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU 

16 YAŞ ALTI PERFORMANS TURU TALİMATI-2021 

 

1. KAPSAM: 16 Yaş altı Performans Turu’nun düzenlenmesi, idari ve teknik 

konularda uygulanacak usul ve esaslar bu talimatta belirlenmiştir. Turun 

oynanması sırasında olabilecek değişiklikler ve tamamlamalar dâhil her türlü̈ 

bilgi akışı KKTF ilan panosu veya web sayfası aracılığı ile yapılacaktır.  

 

2. KATEGORİLER VE YAŞ SINIRI: 16 yaş altı performans turu tek erkekler ve tek 

kızlar kategorileri arasında oynanacaktır. 16 yaş altı Tur’da 2005, 2006,  2007, 

2008, 2009, 2010, 2011 doğumlu oyuncular katılabilir. 

 

 

3. PERFORMANS TURUN OYNANIŞI: Performans turu toplam 6 turnuvadan 

oluşacaktır.16 yaş altı performans turunda her turnuva erkeklerde ve kızlarda 2 

grup şeklinde 6 kişilik sporculardan oluşan grup 1 ve grup 2 olacak şekilde 

toplam 12 sporcu mücadele edecek. 

 

a. Gruplar 6 kişiden oluşacak ve 2 grup olacak. 6 kişiden oluşan grup 

içindeki tüm sporcular birbirleri ile oynayacak. Maçlar sonunda Grup 

birincisi ve ikincisi belli olacak. 

b. A grup birincisi ile B grup ikincisi, A grup ikincisi ile B grup birincisi yarı 

final oynayacak. Kazananlar finalde kaybedenler ise üçüncülük 

maçında karşılaşacak. 

c. Gruplarını sırasıyla üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı bitiren 

sporcular diğer grubun sıralamayı ayni sırada bitiren sporcuları ile maç 

yaparak genel turun sıralamalarını belirleyecekler.( Örneğin A grup 



üçüncüsü ile B grup üçüncüsü ile karşılaşacak ve kazanan genel 

sıralamada beşinci olacak) 

d. Toplam 6 turnuva şeklinde oynanacak maçlarda toplanan puanlara göre 

belirlenen ilk 4 sporcu arasında yarı final oynanacak. Yarı final 1 

numaralı sporcu ile 4 numaralı sporcu, 2 numaralı sporcu ile 3 numaralı 

sporcu arasında oynanacak. Kazanan sporcular final maçına çıkacak 

ve kazanan sporcu 16 yaş performans turun kazananı olacak. Yarı 

Final maçlarının kaybedenleri ise Üçüncülük maçı için karşılaşacak. 

e. Maçlar 2 set üzerinden oynanacak ve eğer setler 1-1 olursa son set 

süper tie-break (10 sayı üzerinden) oynanacak. 

f. Maçların oynanış şekli turnuvanın yapılacağı yere göre ve şartların 

durumuna göre değiştirilebilir. 

4. PUANLAMA SİSTEMİ:  

a. Oyuncular 6 kişiden oluşan gruplarında eğer maçını  

i. 2-0 kazanırsa 3 puan alacak, 

ii. 2-1 kazanırsa 2 puan kazanacak 

iii. 2-1 Kaybederse 1 puan alacak 

iv. 2-0 kaybederse puan almayacak. Bu puan sistemine göre 

gruplarda sıralamalar oluşacak. 

b. 12 kişiden oluşan oyuncularda sıralamasına göre alacağı puanlar 

aşağıda verilmektedir. 

1. 18 puan 

2. 15 puan 

3. 12 puan 

4. 10 puan 

5. 8 puan 

6. 7 puan 

7. 6 puan 

8. 5 puan 

9. 4 puan 

10. 3 puan 

11. 2 puan 

12. 1 puan 

 



Yapılacak olan 6 farklı turnuvada bu puanlar genel sıralamada kullanılacak 

ve ilk 4 belirlenecektir.  

5. KURA ÇEKİMİ:  

a. Yapılacak olan 6 turnuvada da puanlara bakılmaksızın tüm oyuncular 

torbaya atılacak ve kuralar öyle çekilecek. Daha önce alınmış olan 

puanlar kura çekimine etki etmeyecektir. 12 sporcu ismi torbaya 

atılacaktır.  

b. Torbadan ilk çıkan isim 1. Gruba ikinci çıkan isim 2. Gruba, 3 çıkan isim 

1. Gruba, 4. Çıkan isim 2. Gruba, 5. Çıkan isim 1. Gruba, 6. Çıkan isim 

2. Gruba, 7. Çıkan isim 1. Gruba, 8. Çıkan isim 2. Gruba, 9. Çıkan isim 

1. Gruba, 10. Çıkan isim 2. Gruba, 11. Çıkan isim 1. Gruba ve 12. 

Çıkan isim 2. Gruba girecektir. 

c. Herhangi bir turnuvada katılımcı sayısı 12 den az ise ve 1 grup daha az 

maç yapması gerekecek bir durum söz konusu ise o grup yine hangi 

grubun daha az olacağını belirlemek için kura ile belirlenecek. 

 

7.MÜSABAKA YERLERİ VE SAATLARİ: Müsabakaların yer ve saatleri Federasyon 

tarafından belirlenecek.  

 

8. MÜSABAKA TARİHLERİ VE ERTELEME: Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 

turnuvaların tarihlerini değiştirebilir. 

 

9. TOPLAR: Müsabakaların topları Tenis Federasyonu tarafından temin edilir. Maçlar 

yeni bir kutu toplarla oynanır. Müsabakaların uzaması durumunda ve Başhakemin 

gerekli görmesi halinde yeni kutu top açılacaktır. 

10. TURNUVAYA KATILMA KRİTERLERİ:  

a. KKTF Turnuvaya kayıt kabul edileceğinin duyurusu yapıldığında Kuzey 

Kıbrıs Tenis Federasyonu puan sıralaması dikkate alınır. 

b. Turnuvaya KKTF Genel Klasman puan sıralamasında olan ve 

turnuvaya katılma hakkı olan 16 yaş altı tüm oyuncular kayıt 

yapabilirler. 



c. Ana Tablo: Kayıt yaptıran sporcular arasında KKTF Genel klasman 

puan sıralamasında ilk 8 oyuncu ön eleme oynamadan turnuvaya 

katılma hakkına sahiptirler. 

d. Ön Eleme: Turnuvaya katılacak olan diğer dört oyuncuyu belirlemek 

için KKTF Genel Klasman puan sıralamasında ikinci 8 oyuncu ön eleme 

oynar. Ön eleme oyuncuların oluşturacağı 4 erli 2 grup olacak şekilde 

gruplarda her oyuncu 3 maç yapar. Kendi grubunda ilk 2 ye giren 

sporcular turnuvaya katılma hakkı kazanıp oyuncu sayısı 12’ye çıkmış 

olur. Gruplar belirlenirken tüm oyuncular ayni torbaya atılır ve sırasıyla 

çıkan oyuncular A grubu ve B grubuna yerleştirilir. Kayıt yaptıran diğer 

oyuncularda alternatif listede yer alır. İlk 16 sporcu arasında çekilen 

sporcu olması halinde sırasıyla ön elemeye dâhil edilir. 

e. 12 sporcu belirlendikten sonra bu sporculara başka sporcu bu yıl 

içerisinde ekleme yapılamayacaktır. Turnuvaya katılım sayısı düşmesi 

halinde eksik sporcu ile turnuva oynanmaya devam edecektir. 

f. Bu turnuvadan kazanılacak puanlar KKTF Genel Klasman Puan 

sistemine puan taşımayacaktır. 

11. ÖDÜLLENDİRME: Sporcular her turnuvanın sonunda 1. Lik ve 2. Lik ödülü 

olarak kupa kazanacak. 6 turnuvanın bitmesinin ardından belirlenen sıralamaya göre; 

1 inci 4,000 TL 

2 nci 2,000 TL 

3 üncü 400 TL 

4 üncü 350 TL 

5 inci 300 TL 

6 ncı 250 TL 

7 nci 200 TL 

8 inci 150 TL 

12. MEVZUATI BİLİYOR SAYILMA: Turnuvaya katılan sporcular bu Talimat 

Hükümlerini biliyor sayılırlar. 



 

13. Talimattan kaynaklanan belirsizliklerde son karar Kuzey Kıbrıs Tenis 

Federasyonu yönetim kuruluna aittir. 

 

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu                 

Y.K. 


