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20-25 AĞUSTOS 2020 DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU TAKIM 

ŞAMPİYONASI / BATMAN 

 
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık 

Bakanlığı ve Uluslararası Tenis Federasyonu’nun Covid-19 ile ilgili yayınlamış olduğu genelgeler 

ışığında ek ve tamamlayıcı önemler olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 

Söz konusu önlemler katılımcıların sağlığını ve güvenliğini en iyi şekilde korumak için 

turnuvalar boyunca uyulması gereken minimum standartları belirtmektedir.  

 

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU 

 

 

1- Kaptanlar toplantısı TELEKONFERANS olarak gerçekleştirilecektir. 

2- Her Kulüp kafile listesinin olduğu valilik olurunu turnuvada yanında bulunduracak. 

3- Takımlar 3 oyuncudan oluşacaktır. TTF, her takım için 3 oyuncu, 1 antrenör ve 1 idarecinin 

konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacaktır. 

4- Kulüpler arası oyuncu transferi sadece aynı şehir ( bölge ) ile sınırlandırılmıştır. 

5- Takımlar arası müsabakalar 2 Tek’ler ve 1 Çift’ler maçı şeklinde oynanacaktır. 

6- Tüm müsabakalar karar puanlı 2 kısa set ( 4 Oyun ),setlerin 1-1 olması durumunda son 

set yerine 10 puanlık maç tie-break sistemiyle oynanacaktır. 

7- Antrenörler ve tesis çalışanlarının tesis içindeyken maske takması, sporcuların ise 

antrenman yaptıkları süre haricinde maskelerini takmaları gerekmektedir. 

8- Tenis ekipmanlarının kişiye özel olduğu bilinciyle her oyuncu kendi ekipmanını getirecek 

ve bu ekipmanın temizliğini sağlayacaktır. 

9- Kortta bulunan sporcu çıktıktan sonra, bir sonraki antrenman için en az 10 dakika kadar 

beklenmelidir. 

10- Su, atıştırmalıklar ve benzeri yiyecek içecek ile raket, bileklik, grip, şapka ve havlu gibi 

ekipmanların hiçbir şekilde paylaşılmaması gerekmektedir. 

11- Hapşırmanız veya öksürmeniz gerekiyorsa, bunu ağzınızı bir kumaşla veya kolunuzla 

kapatarak gerçekleştirilmelidir. 

12- Soyunma odaları ve duşlar mümkün olduğunca az kullanılmalıdır. 

13- Kort kapılarına, saha kenarlarına, banklara vb. yerlere dokunmaktan kaçınılmalıdır. 

14- Musluk veya çeşme sapına dokunmaktan kaçınmak için dolu bir su şişesi getirilmelidir. 

15- Müsabakaların bitiminde kortlar mümkün olan en kısa sürede terk edilmelidir, kulüpte 

kalınmamalıdır. 

16- Oyuncular veya Antrenörler arasında en az 1,5 - 2 metrelik sosyal mesafe korunmalıdır. 

17- Yalnızca antrenman yapmak şartıyla bir kortun içinde dört oyuncunun bulunmasına 

müsaade edilmiştir. 
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18- Top, raket veya başka bir ekipmanı kullandıktan sonra gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza 

dokunmaktan kaçının. 

19- Topları almak ve rakibinize yollamak için raketi/ayağınızı kullanın. Topları almak için 

ellerinizi kullanmaktan kaçının. 

20- Mola verirken diğer oyunculardan uzak durulmalıdır. 

21- Müsabakaları biten takımlar, en kısa sürede müsabaka mahallinden ayrılacaklardır. 

22- Sağlık görevlileri genel hazırlık, kort içi ve kort dışında tarama işlemlerinin uygulanması ve 

turnuva süresince resmi kurumlardan yapılacak olan Covid-19 açıklamaları 

(güncellemeleri) ve izlemeden sorumlu olacaktır. 

23- Turnuvada vaka görülmesi durumunda, Türkiye Tenis Federasyonu ve  İl/İlçe Sağlık 

Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimine ivedilikle bilgi verilmelidir. 

24- Tüm maçlar SEYİRCİSİZ oynanacaktır. 

25-  Ödül töreni yapılmayacak olup dereceye giren takımlara ödülleri Başhakem tarafından 

verilecektir. 

 
Katılımcılar: 

• Ellerinizi sık sık temizlenmeli. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanılmalıdır. 

• Turnuva alanında maske takılmalıdır.  

• Öksüren veya hapşıran kişilerle güvenli mesafeyi korunmalıdır. 

• Gözler, burun ve ağza dokunulmamalıdır.  

• Öksürürken veya hapşırırken burun ve ağzı dirseğin iç kısmıyla veya bir mendille 

kapatılmalıdır.  

• Covid-19 belirtileri (ateş, öksürük, halsizlik vb.) varsa derhal turnuva doktoruna ya da 

covid-19 görevlisine durumu bildirilmelidir.  

 
Konaklama: 

• Turnuva süresince turnuva için tahsis edilmiş ve sadece turnuva katılımcılarının 

konaklayacağı misafirhanelerde kalınacaktır. 

• Turnuva konaklama alanlarında genel Covid-19 önlemlerine uygun, fiziksel mesafe ve 

hijyen kurallarına uymak bütün katılımcıların ortak sorumluluğudur. 

• Katılımcıların konaklamaları Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurt 

müdürlüklerinde Konaklama Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır. 

 
Ulaşım: 

• Araçlar her kullanımdan sonra dezenfekte edilmelidir. Mümkünse sürücü bir paravan 

(perde) ile yolculardan ayırmalıdır.  

• Ulaşım programı, katılımcılar tarafından sahada geçirilen zamanı en aza indirmek için maç 

süreleri göz önünde bulundurularak koordine edilmelidir.  

• Tüm ulaşım rezervasyonları (eğer varsa) uzaktan yapılmalıdır (telefon veya çevrimiçi).  
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• Park düzenlemeleri, fiziksel mesafeye izin vermeli ve katılımcılar ile seyirciler arasındaki 

etkileşimden kaçınmalıdır.  

• Araçlara biniş noktalarında dezenfektan sağlanmalıdır. Araç içinde mutlaka maske ile 

seyahat edilmelidir. 

• Turnuva katılımcılarına sağlanan ulaşım başka bir gruplar tarafından kullanılması 

önerilmez.  

• Turnuvada kullanılan araçlar periyodik olarak dezenfekte edilmelidir.  

 
Turnuva Alanına Giriş:  

• Turnuva alanına giren herkes Covid-19 nedeniyle uygulanan prosedürlerinden haberdar 

edilmelidir.  

• Prosedürleri gösteren panolar, başta turnuva giriş kapısı olmak üzere turnuva alanının en 

görünür yerlerine okunaklı şekilde yerleştirilmelidir. Resmi örnekler 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/ adresinde bulunmaktadır.  

• Turnuva alanına girişlerde ateş ölçümü yapılmalıdır. 

• Tüm katılımcılar maske takmaları için uyarılmalıdır.   

• Tüm giriş noktalarında el dezenfektanı yerleştirilmelidir.  

• Turnuva personeli / güvenliği, saha giriş ve çıkışı ve iç mekanlar da dahil olmak üzere, 

termometre kullanımı, Covid-19 prosedürlerini uygulama ve Kişisel Koruyucu Donanımını 

hakkında eğitimli olmalıdır. 

• Sadece görevli personelin turnuva alanında olmasına müsaade edilmektedir. 

• Ateş ölçümü vb. zorunlu kontrollerden geçmeyen hiçbir ziyaretçi turnuva alanına 

alınmamalıdır.  

 
Yemek: 

• Sadece önceden steril ortamlarda paketlenmiş yiyecekler ve ayrı ayrı kapatılmış içeceklerin 

servis edilmesi önerilir.  

• Eğer varsa umumi içme suyu çeşmeleri devre dışı bırakılmalıdır. 

• Katılımcılar arasında yiyecek-içecek paylaşımına izin verilmemelidir.  

• Yemekhane olacaksa masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metrede olacak şekilde 

(tercihen 2 metre) düzenleme yapılmalıdır.  

• Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve 

mümkünse turnuva süresince aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalıdır.  

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/

