
SENYÖR TURNUVA DÜZENLEME ŞARTLARI 

 

Turnuva düzenleyecek kulüp, en az aşağıdaki şartları turnuva öncesi taahhüt eder 

ve turnuva bu şartlarda yürütülür.  

Kulübün kort sayısına, kulübün oyunculara sağlayacağı fiziki ve sosyal imkanlara, 

oyuncu memnuniyetine ve başhakemin raporuna göre aşağıda yazılı asgari şartları 

sağlayan kulüpler bir sonraki faaliyet yılında aynı veya bir üst seri turnuvayı almaya 

hak kazanır. Aksi takdirde bir sonraki faaliyet yılında bir alt seri veya daha altı 

turnuvalara talip olabilirler. 

a) Azami turnuva katılım ücreti her yıl TTF tarafından tespit ve ilan edilir. 

b) TTF tarafından her yıl belirlenen “Turnuva Katkı Payı” ödenmeden turnuva 

başvuruları i-kort sisteminde açılmayacaktır ve bu turnuva başka kulüplere 

verilebilecektir.  

c) Haftasonu turnuvalarına kulübün tahsis edeceği her bir kort için oyuncu sınırı 

20 olarak belirlenir. 

Turnuvayı düzenleyen kulüp;  

ç) Tüm hakem ücretleri, ödüller, kort tahsisi, su, top, ilan, afiş vb. turnuva 

organizasyon giderleri karşılığı turnuvaya katılacak sporculardan katılım ücreti 

alır, 

d) Resmi turnuva saati ve turnuva ilan panosu hazırlar, 

e) En az A4 formatında “Turnuva Duyuru” ilanı hazırlanıp, gereken yerlere 

asılmasını temin eder,  

f) En az 2 maç kortuna 1.5x1 m. ebadında TTF logolu branda asar, 

g) Kupa töreninde kullanılmak üzere TTF'nin ilan ettiği örneğe uygun olarak 

"backdrop" hazırlar, 

ğ) Raket teli germe (kordaj) servisi (ücret karşılığı) temin eder, 

h) Organizasyon tarafından turnuva sekreteri olarak görevlendirilecek TTF 

gözlemcisinin, misafir sporcuların ve izleyicilerin (özellikle basın) faks, telefon, 

e-posta bağlantısı, emanet, yazı araç gereci (bilgisayar desteği) vb. 

ihtiyaçlarını (faks ve telefon ücreti karşılığı) karşılar,  

ı) Soyunma odası, duş, seyir ve dinlenme alanları temin eder, 

i) Tüm turnuvalarda her maçta yeni top açmayı taahhüt eder (Yeni Başlayanlar 

ve Haftasonu turnuvaları hariç), 

j) Her oyuncuya turnuva süresince yeteri kadar maç suyu temin eder. 

 

Yukarıda talep ettiğimiz turnuvalardan bize tahsis edilenleri; ‘Senyör Turnuva 

Düzenleme Şartları’na ve TTF’nin yayınlayacağı diğer tüm yönetmeliklere uygun 

olarak düzenlemeyi, Federasyonumuzun turnuvalar ile ilgili sponsorlarına tanıdığı 

haklara aynen uymayı kabul ve taahhüt ediyoruz. 
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