


Senyör tenisini yaygınlaştırmak 
niteliğini yükseltmek

  Araçlar:
• TTF ve ITF turnuva sayılarını arttırmak
• TTF turnuva katılım sayılarını arttırmak
• Yeni Başlayan Kategorisine verilen önemi arttırmak
• Turnuva yapılan il sayısını arttırmak
• Lisanlı oyuncu sayısını arttırmak
• Genel olarak tenisin yaygınlaşmasını sağlamak



2021 2022

Gerçekleşen Hedef

TTF turnuva sayısı 24 48

ITF turnuva sayısı 18 24

Haftasonu turnuva sayısı 21 24

Toplam katılım (ITF hariç) 13.722 20.000

Ödenmiş lisanslı oyuncu sayısı 4.175 5.000

Turnuva yapılan il sayısı 10 25



• Mevcut olan puanlama sisteminin ITF puanlama sistemi ile daha uyumlu bir hale 
gelebilmesi için Turnuva kategorileri T400,T200 ve T100 olarak değiştirilmiştir.



• Çiftler kategorisine verilen önemi arttırmak amacı ile oyuncuların 
katıldıkları turnuvalarda aldıkları çiftler puanının oranını önceki senelere 
oranla arttırıp %30 unu tekler klasman puanına ekleme kararı verilmiştir.



• Turnuva katılım sayılarına göre ana tablo ve eleme tabloları yeniden 
belirlenmiştir.

Katılım sayısı 23 ve üzeri: 16’lık ana tablo, 12 doğrudan ana tablo
Katılım sayısı 8-22: 8’lik ana tablo, 6 doğrudan ana tablo
Katılım sayısı 7 ve daha az:  4’lük ana tablo, 3 doğrudan ana tablo

Amaç, düşük puanlı oyuncuların mümkün olduğu kadar fazla eleme maçı 
yapmasını ve yüksek puanlı oyuncular ile sonraki turlarda karşılaşmasını 
sağlamaktır.

Bu sistem ile ilk turlarda maç organizasyonu kolaylaşacak, böylelikle 
turnuvalarda sıkışmalar engellenecektir.
 
Not: Turnuva düzenleyen klüplere bir adet Anatablo Wildcard hakkı verilecektir.



• Turnuvalarda para ödüllü turnuva şartı turnuva giriş ücreti artışını 
engellemek ve katılımı arttırmak amacı ile kaldırılmıştır.

• Turnuvalarda son kayıt ve geri çekilme, turnuva başlangıcından 2 gün önce 
saat 18.00’de kapanacaktır. Bu şekilde fikstür çekimi akşam saatlerinde 
gerçekleştirilecek ve turnuva planlaması erken bir şekilde yapılarak 
turnuva ilk günü daha etkin şekilde kullanılabilinecektir.

• ITF turnuvalarında olduğu gibi oyuncular diledikleri alt yaş kategorilerine 
katılabileceklerdir. Katıldıkları yaş kategorisinde puana hak 
kazanacaklardır.



• Haftasonu Turnuvaları ve Yeni Başlayan Kategorilerinde maliyeti azaltmak, 
giriş ücretini aşağı çekebilmek ve dolayısı ile önem verdiğimiz bu iki 
unsuru yaygınlaştırıp, katılımı yükseltmek amacı ile her maçta yeni top 
açma şartı kaldırılmıştır. 

• Katılım sayılarına gore Yeni Başlayan Kategorisi 40+ ve 40- olarak 
ayrılacaktır.

 
• Haftasonu turnuvalarında puan alan oyuncuların Yeni Başlayan 

Kategorisinde oynama hakkı devam edecektir.

• NOT: YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN I-KORT SİSTEMİNDE 
UYGULANILABİLİNMESİ İÇİN GEREKLİ DESTEK VERİLECEKTİR.



• Vize, Katılım ücretleri ve katkı payları revize edilmiştir.



• Milli Takım Belirleme turnuva tarihleri ve yerleri genel hatları ile 
belirlenmiş, gerekli görüşmeler yapılmıştır. 

     Young Seniors ATİK 26-30 Mart 2022
      Seniors Mersin 12-16 Şubat 2022
       Super Seniors Optimum 7-11 Şubat 2022

• Takımlar Şampiyonası tarih ve yeri ile ilgilli çalışmalar takip edilmektedir.

• Çiftler Takımlar Şampiyonası ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.



• ITF ile stratejik işbirliği üzerine 
geliştirilen projeler, ITF ile paylaşılıp 
hem entegrasyon sağlanılmaya 
çalışılmakta, hem de ITF'in daha değerli 
bir bileşeni olmak için gayret 
gösterilmektedir.

• Ülkemizde yapılan Dünya Şampiyonası, 
S1000, S700 ve S400 turnuvaların sayısını 
arttırmayı hedefliyoruz.



• Geçmiş senelerin turnuva organizasyonlarının ve hali hazırda bulunan ve 
turnuva organize etmemiş kulüplerin incelemesi yapılmış, kort sayıları ve 
mevcut durumları toparlanmış, sisteme dahil olmaları için görüşmelere 
başlanmıştır.  

• Kulüplerden gelecek talepler doğrultusunda, tüm ülkeye yayılmış bir turnuva 
takvimi oluşturulacaktır.



Medyanın ilgisini çekecek projeler üreterek bunları gündeme taşımak, sponsor desteği 
arayışına girmek:
• 30 ülkeden her yaşta sporcunun katıldığı turnuvalar
• Kullanılmış top değerlendirme projesi
• 80+ projesini hikayeleştirmek
• Yeni Başlayan ailelere yönelik olarak ve örneğin 3 haftalık bir süreçte veya 

zamanlamaları her kuruma göre değişebilen bir ‘‘Tenisle Buluşma Aktivitesi’’
• Doğuya tenis malzemeleri gönderme projesi
• Tenisin tüm ülkeye yayılmasına çalışmak 

Turnuvaları niteliksel ve niceliksel olarak geliştirmek amacıyla, turnuvalar ile ilgili 
anketler yapılacak, turnuva duyurularının sosyal medyanın daha etkin kullanımı ile 
oyunculara ulaşması sağlanacaktır.


