
 

 

KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU 

2022 YILI MASTERLER TURNUVASI TALİMATLARI 

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Masterler(İlk 8) Turnuvası 6-7-8-9 Aralık 2022 tarihleri 

arasında KKTF tesislerinde düzenleniyor. Turnuvaya, 2022 yılı içerisindeki turnuvalarda 

oyuncuların topladığı puan sıralamasına göre ilk 8 veya yedek 8 sporcunun mücadele edeceği 

12,14,16,13+ 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. Bir 

sporcu örneğin, hem 12 yaş hem de 14 yaş turnuvalarından dolayı katılım hakkı elde etmişse, 

bu sporcu her iki yaş grubuna da katılma hakkına sahip olacak. Fakat iki kategoriye kayıt 

yapan oyuncular ayni gün iki maç oynama zorunda kalabilirler ve buna itiraz kabul 

edilmeyecektir. Üç kategoride ilk 8 de olan oyuncular en fazla iki kategoriye kayıt yapabilirler. 

Turnuva Formatı 

12,14,16 ve 13+ yaş grubu oyuncular 6 oyun üzerinden 3 set,2 seti alan kazanır 

şeklinde,1 ve 2.sette oyunların 6-6 durumunda ise tie-break oyunu oynanacaktır. Setlerin 1-1 

olması durumunda 3.set süper tie-break olarak oynanacaktır. 

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 Fikstürlerin oluşturulması: 

Puan sırasına göre sıralanmış 8 sporcu, 1 ve 2 numara yerleştirilir diğer oyuncular kura ile 

fikstüre yerleştirilir. 

Kıyafet 

 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 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. 

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 çeyrek ve yarı final maçları gözlemci hakem, final maçları kule hakemi ile 

oynanacaktır. 

 Maçlar hafta içi saat 15.00’de başlayacaktır. 

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

sayfasından yapılacaktır. 

 

Ödüller 

Masterler turnuvasına şampiyona ve finaliste kupa veya Plaket verilecektir.  

 

 

KKTF YÖNETİM KURULU 

http://www.kktf.org/

