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TURNUVA BİLGİLERİ 

 8 yaş turnuvası, 7 sayılı tie-break oyunu olarak 2 set alanın maçı kazanması şeklinde 

oynanacaktır. 

 9 ve 10 yaş turnuvaları, 4’lük kısa set’ler olarak karar puanlı ve 2 set alanın maçı 

kazanması şeklinde oynanacaktır. Set içinde oyunların 4-4 beraberliği durumunda 7’li 

tie-break, setlerin 1-1 beraberliği durumunda 3.set 10 puanlık tie-break sistemi ile 

oynanacaktır.  

 9 ve 10 yaş Çiftler Turnuvası (Birlikte). Sporcular 9 ve 10 yaş grubundaki herhangi bir 

sporcu ile çiftler müsabakasına katılabilir. Çiftler müsabakaları tekler sahasında, karar 

puanlı 4 oyun üzerinden 2 kısa set ve son set yerine 10 puanlık tie-break sistemi ile 

yeşil topla oynanacaktır. 

 12, 14 ve 16 yaş turnuvaları, 6’lık normal set’ler olarak avantaj puanlı ve  2 set alanın 

maçı kazanması şeklinde oynanacaktır. Set içinde oyunların 6-6 beraberliği 

durumunda 7’li tie-break, setlerin 1-1 beraberliği durumunda son set 10 puanlık tie-

break sistemi ile oynanacaktır.  

 12, 14, 16 yaş çiftler müsabakaları, 6’lık normal set’ler olarak karar puanlı ve  2 set 
alanın maçı kazanması şeklinde oynanacaktır. Set içinde oyunların 6-6 beraberliği 
durumunda 7’li tie-break, setlerin 1-1 beraberliği durumunda 10 puanlık tie - break set 
sistemi ile oynanacaktır. 

 Büyükler turnuvası, 6’lık normal set’ler olarak avantaj puanlı ve  2 set alanın maçı 
kazanması şeklinde oynanacaktır. Set içinde oyunların 6-6 beraberliği durumunda 7’li 
tie-break, setlerin 1-1 beraberliği durumunda 3.set normal set şeklinde oynanacaktır.  

 Senyör turnuvaları, 6’lık normal setler olarak avantaj puanlı ve  2 set alanın maçı 
kazanması şeklinde oynanacaktır. Set içinde oyunların 6-6 beraberliği durumunda 7’li 
tie-break, setlerin 1-1 beraberliği durumunda 10 puanlık tie-break set şeklinde 
oynanacaktır. 

 Yeni Başlayanlar Kategorisi tekler ve çiftler müsabakaları, 6’lık normal set’ler olarak 
karar puanlı ve  2 set alanın maçı kazanması şeklinde oynanacaktır. Set içinde 
oyunların 6-6 beraberliği durumunda 7’li tie-break, setlerin 1-1 beraberliği durumunda 
10 puanlık tie-break set şeklinde oynanacaktır. 

Not:  8,9 ve 10 yaş, Büyükler, Senyör ve Yeni Başlayan maçlarında servis atıldığında top fileye, 

orta veya üst banda çarpıp doğru kareye düşerse servis tekrarı yapılır.12,14 ve16 yaş maçlarında 

servis atıldığında top fileye, orta veya üst banda çarpıp doğru kareye düşerse oyun devam eder.   
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