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Turnuva Başvurusu 
 

1. Turnuvalar, kişisel yaralanmaya karşı koruma sağlayan poliçelerin yanı sıra yerel yasalar kapsamında 
tanınan diğer uygun sigorta poliçelerini çıkarmaya teşvik edilir.  

2. Turnuvanın iptali/ertelenmesi ya da benzeri bir durumda yaşanacak finansal risklere karşı sigorta ile 
güvence sağlanması şiddetle tavsiye edilir.  

3. Tüm turnuva ev sahipleri / organizatörleri ve katılımcılar, buradan Tennis Europe COVID-19 Sağlık ve 
Güvenlik protokollerini takip etmelidir.  Bu yönetmeliğin amaçları doğrultusunda, başvuru sahibi, 
herhangi bir yaptırım uygulayan Ulusal Federasyon ve / veya Turnuva Organizatörünün Tennis Europe 
Junior Tour takviminde bir (1) yıllık yaptırım aldığı anlamına gelir. 
 

Bilgilendirme Sayfası (fact sheet) 
 

1. Her turnuva organizatörü / Ulusal Federasyon, kendi ülkelerindeki koruma konularını almaktan 
sorumlu yasal makamın bilgi formunda adını ve iletişim bilgilerini (e-posta, telefon) sağlamalıdır. (Her 
ülke bu konuları farklı ele alır, otorite sahibi makam farklılık gösterebilir) 

2. Her turnuva organizatörü / Ulusal Federasyon, COVID-19 Görevlisinin adını ve iletişim bilgilerini ve 
etkinlik bilgilendirme sayfasında telefon oturum açma numarasını içermelidir.  

 
Oyuncu Gereksinimleri ve Yaş Sınırlamaları  
 

1. Oyuncuların, herhangi bir ülkeye seyahat ve mevcut kısıtlamalarla ilgili olarak devlet kurumlarından 
tavsiye almaları şiddetle tavsiye edilir. Bu tavsiye kısa sürede değişebilir. Tennis Europe faaliyetlerine 
seyahat etmek oyuncunun / velisinin sorumluluğundadır. Yerel yönetim önlemlerine ve kararlarına 
özel dikkat gösterilmelidir.  
 

Yaş Kısıtlamaları ve Uygunluk  
 

• 16 Yaş ve altı için: 
2021 için bu oyuncuların 1 Ocak 2005 ile 31 Aralık 2008 arasında doğması gerektiği anlamına gelir. 
 

• 14 Yaş ve altı için:  
2021 için bu oyuncuların 1 Ocak 2007 ile 31 Aralık 2010 arasında doğan ve tekler ana tablo tarihli 
gününde 11 yaşına ulaşan oyuncular anlamına gelir. 
 

• 12 Yaş ve altı için: 
2021 için bu oyuncuların 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2011 arasında doğan ve tekler ana tablo tarihli 
gününde yaşına ulaşan oyuncular anlamına gelir  

 
 
Wild Card (WC, QWC) 
 

1.    Bir oyuncu bir Tennis Europe Junior Tour turnuvasında yarıştıktan sonra, Tennis Europe Junior Tour 

turnuvasında oynamış ve elenmiş olması koşuluyla, aynı hafta içinde bir Ulusal turnuvada yarışabilir 

(tekler, çiftler veya bonus çekilişleri) Not: Artık aynı turnuva haftasında başka bir Tennis Europe Junior 

tur faaliyetini (ferdi) oynamak mümkün değildir. 

Özel Muafiyetler, 14 ve 16 yaş altı ve 12 yaş ve altı turnuvalar için eleme tablosu  
1. 14 yaş ve Altı Süper Kategori için yukarıdaki Özel Muafiyetlere ek olarak 14 / 16'dan itibaren izin 

verilmektedir & Kategori 1 ve Avrupa Gençler Şampiyonası altındaki müsabakalar. 
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Çiftler  

1. Çiftlerin kabulü amacıyla Tekler Ana Tablo katılımcıları Ana Tablo Doğrudan Kabulleri, Özel 

Muafiyetler veya Elemeler / Şanslı Kaybedenler (Lucky Loser) içerir, ancak Ana Tablo Wild Card 

sahiplerini hariç tutar. 

2. Tekler Eleme katılımcıları, Tekler Eleme kurasında Kalifiye Eleme Wild Cardları ve Alternatifler dahil 

olmak üzere herhangi bir kapasitede oynayan oyunculardır. 

3. Çiftler için Doğrudan Kabuller aşağıdaki kabul yöntemlerine göre seçilir:  
Takımlar:  

1. Her ikisi de Tekler Ana Tablo katılımcıları olan iki oyuncu (yukarıda belirtildiği gibi): 

a) Her iki oyuncu da toplam sıralamaya göre sıralanır 

b) Dereceli bir oyuncunun sıralamasına göre bir dereceli ve bir derecesiz oyuncu.  

c) Sıralamadan iki oyuncu. 

 

2. İki oyuncu, biri Tekler Ana Tablo katılımcısı, diğer oyuncu Tekler Eleme katılımcısı veya Tekler Ana Tablo 

Wild Card: 

a) Her iki oyuncu da toplam sıralamaya göre sıralanır 

b) Dereceli bir oyuncunun sıralamasına göre bir dereceli ve bir derecesiz oyuncu 

c) Dereceye girmemiş iki oyuncu. 

 

3. Bir oyuncunun yalnızca bir Tekler Ana Tablo katılımcısı olduğu iki oyuncu: 

a) Her iki oyuncu da toplam sıralamaya göre sıralanır; 

b) Dereceli oyuncunun sıralamasına göre bir sıralı ve bir sıralanmamış oyuncu.  

c) Sıralamadan iki oyuncu. 

 

4. Takımdaki her iki oyuncunun da Tekler Eleme katılımcılısı ve / veya Tekler Ana Tablo Wild kart (lar) ı olduğu 

iki oyuncu; 

a) Her iki oyuncu da toplam sıralamaya göre sıralanır 

b) Dereceli bir oyuncunun sıralamasına göre bir dereceli ve bir derecesiz oyuncu 

c) Dereceye girmemiş iki oyuncu. 

 

5. Bir oyuncunun Tekler Eleme katılımcısı veya Tekler Ana Tablo Wild Kartı olduğu iki oyuncu; 

a) Her iki oyuncu da toplam sıralamaya göre sıralanır 

b) Dereceli bir oyuncunun sıralamasına göre bir dereceli ve bir derecesiz oyuncu 

c) Dereceye girmemiş iki oyuncu. 

6. İki oyuncu, ne Tekler Ana Tablo ne de Tekler Eleme katılımcısı değilse: 

a) Her iki oyuncu da toplam sıralamaya göre sıralanır 

b) Dereceli bir oyuncunun sıralamasına göre bir dereceli ve bir derecesiz oyuncu. c) Sıralamadan iki oyuncu. 

 

Tennis Europe Junior Sıralaması  

  

Tennis Europe, mümkün olan en iyi sıralamayı elde etmek için yıl içinde sıralama parametrelerini 

değiştirme hakkını saklı tutar. 

 

1. Avrupalı olmayan oyuncular, 52 hafta üst üste hiçbir Tennis Europe etkinliği oynanmamışsa, Tennis Europe 

Gençler Sıralamasından çıkarılabilir. 
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12 Yaş ve altı başlangıç noktaları  

 

12 Yaş ve altı ve 14 Yaş ve altı turnuvalarında Tekler Ana Tablo Çeyrek Finalleri, yarı final, final, Eleme / Eleme 

finalistleri, Çiftler final ve Bonus Kura finaline ulaşıyor.  

 

Lütfen aşağıdaki 12 Yaş ve Altındaki başlangıç noktaları tablosuna bakın. 12 Yaş ve Altı oyuncu için 14 ve Altı 

etkinliğinde oynayan oyuncular için tahsis edilen başlangıç noktaları, 12 Yaş ve Altı karşılaşmaları için benzer 

tura karşılık gelir (yani 14 ve Alt puanları değil) 

 

Altı en iyi Tekler sonucu, bunlardan ikisi 14 Yaş ve Altı karşılaşmalarından olabilir ve en iyi iki Çiftler 12 Yaş 

veya 14 Yaş ve Altı etkinliklerinin sonuçları ve en iyi iki takım etkinliği 12 veya 14 Yaş ve Altı kullanılır. 

 

 
2021 için 14 ve Altı turnuvalarda toplanan başlangıç puanları, puan tahsisi aşağıdaki gibidir: 

• 12 yaş ve altı sporcuların 14 yaş ve altı cat 1 ve 14 yaş ve altı sporcuların Super Category 
oynamaları halinde 12 yaş ve altı başlangıç puanı alırlar. 

• 12 yaş ve altı sporcuların 14 yaş ve altı cat 2 ve cat 3 oynamaları halinde cat 2 12 yaş ve altı puanı 
alırlar. 

• 12 yaş ve altı sporcuların 14 yaş takım faaliyeleri oynaması halinde 12 yaş ve altı başlangıç puanı 
alırlar. 

Altı en iyi Tekler sonucu, bunlardan ikisi 14 Yaş ve Altı karşılaşmalarından olabilir ve en iyi iki Çiftler 12 Yaş 

veya 14 Yaş ve Altı etkinliklerinin sonuçları ve en iyi iki takım etkinliği 12 Yaş veya 14 ve Altı kullanılır. (Sayfa 

12 Takım Faaliyetleri Kış Kupaları / Ülke Turnuvaları)  

 

Maçın Başlaması / Süre İhlali / Oyunun Gecikmesi  

 

Son oyuncunun sahadaki koltuğuna gelmesinden oyuncular, Baş Hakem / Saha Dışı Hakem ile maç öncesi 
toplantı için hazır olana kadar maksimum altmış (60) saniye geçecektir.  
Bunu hemen beş (5) dakikalık ısınma süresi izleyecektir. Isınma süresinin sonunda, oyuncuların maça 
başlamaya hazır olmaları için altmış (60) saniyeleri vardır. 
 

Her durumda, Baş Hakem / Saha Dışı Hakem / Hakem, bir sürenin uzatılması gerektiğine karar verebilir ve / 

veya herhangi bir ceza vermemeye karar verebilir. Bir ihlal tıbbi bir durumdan kaynaklanıyorsa, oyun 

oynamayı reddetme veya izin verilen süre içinde korta dönmeme, bir Kural İhlali (Oyun Geciktirme) cezası 

Puan Ceza Çizelgesine göre değerlendirilecektir. 

 

Tanıtım ve Promosyon  

 

(c) Oyuncular, sporun şeffaflığı ve tanıtımı amacıyla tenis biyografilerinin ve turnuva geçmişinin tamamının 

Tennis Europe web sitesinde yayınlanacağını kabul ederler. 

 

Madde 3: Sahada Oyuncu İhlalleri  

Şapka, Kafa Bandı, Yüz Örtüsü veya Bileklik 

İki (2) inç kareyi (13 cm2) aşmayan bir (1) imalatçının kimliğine izin verilecektir. 
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Wild Card 

Bu bölümün bir oyuncu tarafından ihlal edilmesi disiplin prosedürlerine neden olur ve herhangi bir Tennis 
Europe Junior Turu turnuvasına ve Tennis Europe Junior Takım Müsabakalarına erişimin kalıcı olarak 
engellenmesine ilişkin maksimum ceza ile sonuçlanabilir. 
 
Madde 4: Turnuva İhlalleri 
 
2021 Tennis Europe Gençler Turnuvası Kural ve Yönetmeliklerine uymayan herhangi bir turnuva, Turnuva 

Organizatörü ve / veya yaptırım uygulayan Ulusal Federasyonu Madde VI uyarınca Davranış Kurallarında 

belirtilen belirleme ve ceza prosedürlerine tabi tutacaktır. Turnuva Suçları. 

 

COVID-19 Protokolleri  

 

Minimum Davranış Standartları 

Tüm İlgili Kişiler, Minimum Davranış Standardı ('Protokoller') dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 

Tennis Europe Müsabakaya Dönüş Protokollerine uyacaktır. Protokollere uyulmaması, bundan sonra X. 

Askıya Alma Noktalarında belirtilen bir ihlale neden olacaktır. 

 

Uzaklaştırma Puanları  

d) Kuralın tek bir ihlalinden kaynaklanan herhangi bir Temerrüt için (Acil Temerrüt) ** 6 
g) 12 yaş ve altı oyuncular için takvim yılı başına maksimum 10 etkinlikten daha fazla oynayan oyuncular için 

10 

 h) Eşzamanlılık ** 6  

i) Tennis Europe COVID-19 protokollerine uymama ** 6 

 
** Tek bir Kural ihlali (Anında Temerrüt), 'Turnuvadan Ayrılma', Eş Zamanlılık veya Tennis Europe COVID-19 
protokollerine uymayan herhangi bir Temerrüt durumunda, oyuncu Teklerde kazanılan tüm sıralama 
puanlarını kaybedecektir, Yukarıdaki gibi askıya alma puanı almaya ek olarak Çiftler ve Bonus Tablosu 
(Consolation)) faaliyetleri. 
 

ITF / Tennis Europe 16 Yaş ve Altında Ayrılmış Bölgeler  

 

Sadece 01 Ocak 2005 ile 31 Aralık 2006 arasında doğan oyuncular, 2021 ITF Dünya Tenis Turu Junior 

Turnuvası'nda Tennis Europe Bölgesel Ayrılmış pozisyonlarına katılabilir. 28 Aralık 2020'den 26 Ocak 2021'e 

kadar tüm turnuvalarda 01 Ocak 2005 ile 31 Aralık 2006 arasında doğan en iyi 50 oyuncuyu içerecek şekilde 

canlı bir Tennis Europe gölge sıralaması kullanılacaktır.  

 

05 Ocak 2021'den itibaren Avrupa Tenis sıralaması, 2 Şubat 2021'den 2 Ağustos 2021'e kadar olan haftaya 

kadar olan turnuvalarda kullanılacak. 

6 Temmuz 2021'den itibaren Avrupa Tenis sıralaması, 09 Ağustos 2021 ile 1 Şubat 2022 arasında başlayan 

haftaya kadar olan turnuvalarda kullanılacaktır. 


