K.K.T.C.
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü
Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi

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

2009-2010

Yıldızlar Kategorisi

01.09.2005-2006-2007-2008

Gençler Kategorisi

2002-2003-2004-2005

4- Tenis müsabakalarına katılacak küçükler ve yıldızlar kategorisinde en az 2 en fazla 4
sporcu öğrenci. 1 idareci, 1(bir) veya 2(iki) çalıştırıcıdan oluşacaktır.
5- Gençler kategorisinde ise en az 4 en fazla 6 sporcu ile 1 yönetici, 1(bir) veya 2(iki)
çalıştırıcıdan oluşacaktır.
6- Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi, branş talimatı ve
yarışmalara dair diğer hususları değiştirmede yetkilidir.
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TEKNİK AÇIKLAMALAR:
1.KKTC Birinciliği yarışmalarında kullanılacak yarışma topları,Tenis Federasyonu
tarafından yarışmaya katılan okul sayısına göre ihtiyaç duyulan oranda sağlanacaktır.
Takımlar isterlerse yarışmalarda kullanılacak topları kendileri de temin edebileceklerdir.
2. Okullar ilan edilen takım yarışmasından 30 dakika önce listesini başhakeme vermek
zorundadır. İlan edilen maç saatinde sahadaki yerini almayan sporcu 15 dakikanın sonunda
hükmen 6/0 - 6/0 (Kısa set uygulanan maçlarda 4/0 – 4/0) yenik sayılır. Okullar turnuva
esnasında maçları bitmeden turnuva mahallinden ayrılamazlar. Ayrılan takımlar
oynamadığı maçlarda 6-0 / 6-0 (Kısa set uygulanan maçlarda 4/0 – 4/0) hükmen yenik
sayılır.
3. Başhakem yarışma koşullarına göre iki takım arasındaki maçları aynı zamanda farklı
kortlarda oynatabilir.
4.  Listenin en üstüne klasman puanı olanlar yazılır. Bu oyuncular kendi içerisinde puanı
en yüksek olandan, en düşüğe doğru sıralanır. Puanların eşitliği durumunda ya da puansız
oyuncuların birden fazla olması durumunda sıralamaya takım kaptanı karar verir.
 Takımdaki en yüksek klasman puanına sahip küçükler-yıldızlarda 2, gençlerde ise 4
sporcunun puanları sıralama için esas alınır.
YARIŞMA OYUN KURALLARI
Gençler Kategorisi:
 Yarışmalar 3 Tekler – 2 Çiftler maçı şeklinde oynanacaktır.
 KKTC Birinciliği Maçları 3 set üzerinden oynanacaktır. Grup Yarışmalarında setlerin 1-1
olması durumunda son set yerine 10 puanlık maç tie-break oynanarak maçın galibi
belirlenir.
 İki farklı üstünlük sağlamak koşulu ile kısa set oynanan maçlarda 4 oyun kazanan
oyuncu/oyuncular seti kazanmış sayılırlar. Set içinde oyunlar 4-4 olduğunda 7 puanlık tiebreak oynanır.
 Double maçları 3 set üzerinden oynanacaktır. Setlerin 1-1 olması durumunda son set
yerine 10 puanlık maç tie-break oynanarak maçın galibi belirlenir.
 Grup yarışmalarında takımlar her ne şekilde olursa olsun çiftler yarışmalarını oynamak
zorundadır. Aksi durumda Çiftler maçını oynamayan takımlar, oynamadıkları maçları hükmen
kaybetmiş sayılır.
 Grubunda fazla olan takımlar, diğer gruplardan fazla maç yapacağından, Başhakemin
yarışma koşulları göz önüne alınarak belirleyeceği bir günde 2 takım yarışması yapabilirler.
 Tekler yarışmalarında sırasıyla önce 3, sonra 2 ve 1 no’lu oyuncuların maçı oynanır.
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 Çiftler yarışmaları tekler maçları bitimi akabinde en az 30 dakika dinlenme süresi
sonrasında sırasıyla önce 2, sonra 1 no’lu çift takımının maçı şeklinde oynanır. Çiftler
yarışmalarında takımlar, oyuncu listelerinde bulunan herhangi 4 oyuncusunu oynatabilir.
Okullar çiftler takımlarını, yarışma teknik toplantısında başhakeme verilen oyuncu
sıralama listesine göre oluşturacaklardır. Buna göre 2 nolu takım ve 1 nolu takım
belirlenecektir. Oyuncu sıralama listesi sırasına göre, 1 nolu takım için her iki
oyuncunun toplam rakamı yüksek olan 2 no’lu takım, rakamı düşük olan ise 1 no’lu
takım olacaktır. Takımlar belirlenirken önceki paragrafta bahsedilen her iki takım için
toplam rakamların aynı olması durumunda hangi takımın 1 no’lu, hangi takımın 2 nolu
takım olacağına takım kaptanı (çalıştırıcı) karar verir.
 Yukarıda bahsedilen çiftler yarışmaları için okullar, tekler yarışmalarına müteakiben
(biter bitmez) çiftler takım listelerini başhakeme vermek zorundadırlar. Her iki rakip okul
için olumsuzluk yaşanmaması için takım listeleri başhakeme ibraz edilirken titiz
davranılması gerekmektedir.
Küçükler-Yıldızlar Kategorileri
 Yarışmalar 2 tekler-1 çiftler şeklinde oynanacaktır.
 İki farklı üstünlük sağlamak koşulu ile 4 oyun kazanan oyuncu/oyuncular seti
kazanmış sayılırlar. Set içinde oyunlar 4-4 olduğunda 7 puanlık tie-break oynanır.
 Setlerin 1-1 olması durumunda 10 puanlık maç tie-break oynanarak maçın galibi
belirlenir.
 Grup yarışmalarında takımlar her ne şekilde olursa olsun çiftler yarışmalarını
oynamak zorundadır. Aksi durumda Çiftler maçını oynamayan takımlar, oynamadıkları
maçları hükmen kaybetmiş sayılır.
 Grubunda fazla olan takımlar, diğer gruplardan fazla maç yapacağından, Başhakemin
yarışma koşulları göz önüne alınarak belirleyeceği bir günde 2 takım yarışması
yapabilirler.
 Tekler yarışmalarında takımlar, önce 2 no’lu oyuncusunu, arkasından 1 no’lu
oyuncusunu oynatacaklardır.
 Çiftler yarışmalarında takımlar, listede ismi bulunan herhangi bir oyuncusunu
oynatabilir.
Çalıştırıcı ve Antrenörlerce müsabakalara katılacak takım sporcularına ait ‘’Müsabaka
Tutanağı Listelerinin’’ her yarışma için ayrı ayrı olacak şekilde “Yeni Lisans Uygulaması”
üzerinden çıkaracak ve yarışmada görevli hakeme ibraz edilmesi zorunludur.
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