TENİS BRANŞ AÇIKLAMALAR
1- Müsabakalar,Küçükler, Yıldızlar, Gençler kategorilerinde (kız-erkek) okul takımları arasında
yapılacaktır
2- Müsabakalar Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri
Koordinasyon
Amirliğince öngörülen hükümlere ve Uluslararası Kurallara, Yarışma
Talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.
3- Yaş kategorileri:
Küçükler Kategorisi
Yıldızlar Kategorisi
Gençler Kategorisi

2004-2005
2003-2002-2001
1997-1998-1999-2000

4- Tenis müsabakalarına katılacak küçükler ve yıldızlar kategorisinde en az 2 en fazla 4
sporcu öğrenci. 1 idareci, 1 çalıştırıcıdan oluşacaktır.
5- Gençler kategorisinde ise en az 4 en fazla 6 sporcu ile 1 idareci, 1 çalıştırıcıdan oluşacaktır.
6- Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Amirliği, branş açıklamalarını ve
yarışmalara dair diğer hususları değiştirmede yetkilidir.
7- Başhakem müsabaka koşullarına göre iki takım arasındaki maçları aynı zamanda farklı
kortlarda oynatabilir.
8- ISF ve ITF kurallarına göre oyuncu biten maçının ardından 30 dakika dinlendikten sonra
çiftler müsabakası oynayabilir.Çiftler takım müsabakasını bitiren oyuncuları başhakemin
gerekli gördüğü durumlarda 1 saat sonra diğer takım müsabakasını oynayabilir.
9- Takım listeleri yapılırken 2014 yılı klasman puanı yüksek olanlar üstte ve aşağıya doğru
sıralanarak yazılılır, puanların eşitliği durumunda sıralamaya takım kaptanı karar verir. Hiç
bir klasman puanı olmayan sporcuları sıralamalardaki yerine takım çalıştırıcısı karar
verdikten sonra bir yanlışlık olmaması açısında başhakemin kontrolü ile nihai karar verilmiş
olacaktır.
10- Sporcu kıyafetlerinde beyaz ve sarı rengin dışında tüm renkler geçerlidir. Milli Günler, Okul
Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Amirliği ve tenis federasyonu karar verecektir.
11- Takım sayısı 4 ve altı ise takımlar lig usulüne göre birbirleri ile oynar. ve sıralama belli olur,
12- Takım sayısı 5 ve 8 arasında ise 1ve 2 nolu seri başları ile 3-4 nolu seri başları kura ile 2
gruba dağıtılır, sonrasında kalan takımlar kura ile 2 gruba eşit olarak dağıtılır. ve her grup
kendi içerisinde lig usulü oynar. sora her gruptan 2 takım final four yapar.
13- Takım müsabakaları Küçükler ve Yıldızlar Kategorisinde 2 tek ve 1 çift maçları ile
oynanacaktır.
a- İki farklı üstünlük sağlamak koşulu ile 4 oyun kazanan oyuncu/oyuncular seti kazanmış
sayılır.Set içinde oyunlar 3-3 olduğunda 7 puanlık tie-break oynanır.
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b- Setlerin 1-1 olması durumunda 10 puanlık maç tie-break oynayarak maçın galibi
belirlenir.
c- Grup müsabakalarında takımlar çiftler maçlarını oynamak zorundadırlar.
d- Tekler müsabakalarında takımlar önce 2 no'lu oyuncusunu, arkasından 1 no'lu
oyuncusunu oynatacaklardır.
e- Çiftler müsabakalrında takımlar, listede ismi bulunan herhangi bir oyuncusunu
oynatabilir.
14- Takım müsabakaları Gençler Kategorisinde 4 tek ve 2 çift maçları ile oynanacaktır.
a- Maçlar 2 kışa (short) set üzerinden oynanacaktır.
b- İki farklı üstünlük sağlamak koşulu ile 4 oyun kazanan oyuncu/oyuncular seti kazanmış
sayılır.Set içinde oyunlar 3-3 olduğunda 7 puanlık tie-break oynanır.
c- Setlerin 1-1 olması durumunda 10 puanlık maç tie-break oynayarak maçın galibi
belirlenir.
d- Grup müsabakalarında takımlar çiftler maçlarını oynamak zorundadırlar.
e- Tekler müsabakalarında takımlar önce 3 no'lu oyuncusunu, arkasından 1 no'lu
oyuncusu, 2 no'lu oyuncusu ve son olarak 4 no'lu oyuncusunu oynatacaklardır.
f- Çiftler müsabakalrında takımlar, listede ismi bulunan herhangi bir oyuncusunu oynatabilir.
Çiftler müsabakasında önce 2 no'lu takım sonra 1 no'lu takım oynayacaktır.Oyuncu
sıralama listesine göre ,1 takım için her iki oyuncunun toplam puanı yüksek olan 2 no'lu
takımı puanı düşük olan ise 1 no'lu takım olmuş olacaktır.iki takımın puan eşitliğinde ise
takım kaptanı belirleyici olacaktır.
15- Burda yazmayan diğer kurallar tenis federasyonu ve uluslar arası kurallar geçerlidir.
16. Yarışma tarihleri ve saatleri:

GENÇLER

:

YILDIZLAR :
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