2021 YILI ULUSAL TURNUVA TALEP FORMU
Sayın Kulüp Yöneticimiz,
2021 Yılı Taslak Turnuva Takviminde kırmızı renk ile belirtilmiş Turnuvalardan hangi yaş grubu
turnuvasından düzenlemek istediğinizi aşağıdaki tabloda belirtiniz.

2021 Ulusal Turnuvaları Talepleri
TERCİH
SIRASI

TURNUVA ADI

TURNUVA TARİHİ

YAŞ GRUBU
(10, 12, 14, 16, Büyükler)
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Turnuvaları organize etmek isteyen kulüplerimizin imza yetkililerinin bu formu imzalayıp kaşeledikten
sonra 16 Şubat Salı gününe kadar performans@ttf.org.tr adresine mail olarak göndermeleri
gerekmektedir. Gelen talepler değerlendirilecek ve sonuç internet sitemizde yayınlanacaktır. Bu form ile
yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Gereği için saygılarımızla,
Cengiz DURMUŞ
Başkan
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TURNUVA DÜZENLEME ŞARTLARI
Her turnuva için TTF ile turnuvayı düzenleyecek kulüp arasında turnuva düzenleme şartlarını içeren bir
sözleşme düzenlenir. Turnuva düzenleyecek kulüp, turnuva serisine göre en az aşağıdaki şartları turnuva
öncesi taahhüt eder ve turnuva bu şartlarda yürütülür.
TTF tarafından görevlendirilecek başhakem raporuna göre aşağıda yazılı asgari şartları sağlayan kulüpler
bir sonraki faaliyet yılında aynı turnuvayı almaya hak kazanır. Aksi takdirde bir sonraki faaliyet yılında
bir alt seri veya daha altı turnuvalara talip olabilirler.
Turnuvayı düzenleyen kulüp; Tüm hakem ücretleri, ödüller, kort tahsisi, su, top, ilan, afiş vb. turnuva
organizasyon giderleri karşılığı turnuvaya katılacak sporculardan katılım ücreti alacaktır. Bu ücret her yıl
TTF tarafından tespit ve ilan edilecektir.
* TTF' nin performans@ttf.org.tr adresine i-kort sisteminin iligili bölümünde yayınlanması için, konaklama ve
diğer bilgileri en geç 30 gün öncesine kadar bildirmelidir.
* Turnuva süresince ilaveten 1 adet antrenman kortu ( yürüyüş mesafesinde yakın başka tesiste ve değişik satıhlı
olabilir) Bu kortun antrenman programını oyuncular ve takımlar için başhakem yapacaktır.
* Fiyat kalite oranı uygun sporcu yemeği anlaşmasını sağlayacaktır. Kulüpler kendi oyuncuları ile misafir kulüp
oyuncuları arasında farklı yemek fiyatı uygulaması ve turnuva dönemine ait farklı yemek fiyatı uygulaması
yapamazlar.
* Resmi turnuva saati ve turnuva ilan panosu,
* En az A4 formatında “Turnuva Duyuru” ilanı hazırlanıp, gereken yerlere asılmasını temini
* Raket teli germe (kordaj) servisi (ücret karşılığı)
* Organizasyon tarafından turnuva sekreteri görevlendirilerek TTF gözlemcisinin, misafir takımların ve
izleyicilerin (özellikle basın) faks, telefon, e-posta bağlantısı, emanet, yazı araç gereci (bilgisayar desteği) vb.
ihtiyaçları direk (faks ve telefon ücreti karşılığı) karşılanacak
* Soyunma odası, duş,
* Turnuva ortamında maçlar süresince bulunacak 1 fizyoterapist veya 1 doktor bulunmak zorundadır.
* Tüm maçlarda yeni bir kutu top açma taahhüdü,
* Her oyuncuya turnuva süresince yeteri kadar maç suyu,

Tesis içerisinde 1,5-2 metrelik sosyal mesafe korunmalıdır.Gerekirse tesis içerisinde mesafeyi
belirtecek iki metrelik işaretlemeler yapılmalıdır.
Sporcu ve antrenörlerin turnuva mahalinde maske takması,sporcuların turnuva oynadıkları süre
*
haricinde maskelerini takmaları gerekmektedir.
*

Yukarıda talep ettiğimiz turnuvalardan bize tahsis edilenleri; ‘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.

……….………….……....……………..………………………….. Kulübü adına
Ad Soyadı
Görevi
İmza

Kulüp Kaşe
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