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TTF 10 Yaş MÜSABAKA TALİMATI 
1- Amaç 

Bu yaş grubu sporcuların tenis sporuna eğlenerek devam etmelerinin sağlanılması ve bunun
yanı sıra oyuncuların fiziksel/teknik/taktik ve zihinsel yönden gelişimlerinin de izlenilebilmesi için,
kazanma  ya  da  kaybetmelerine  bakılmaksızın  birçok  resmi  maç  yapmalarına  olanak
sağlanılmasıdır. 

2- Kapsam 

TTF  tarafından  Ulusal,  Kulüpler  ya  da  İl  Tenis  Temsilcileri  tarafından  ise  Bölgesel  olarak
düzenlenecek olan tüm Kırmızı Top Aktiviteleri ile Turuncu Top ve Yeşil Top turnuvalarında bu
talimatta yer alan kurallar uygulanacaktır. 

3- Dayanak

Bu  talimat  Türkiye  Tenis  Federasyonu  Tenis  Müsabaka  Talimatının  2.  maddesi  uyarınca
çıkarılmıştır. 

4- Tanımlar

Bu talimatta geçen: 

Kırmızı Top Aktiviteleri: Kırmızı Tenis Topuyla, Mini Tenis Kortunda oynama kapasitesine
sahip  olan  8  ve  daha  küçük  yaş  sporcuların  katılabileceği  şenlik
şeklinde düzenlenen aktiviteleri, 

Turuncu  Top  Turnuvaları:  Turuncu  Tenis  Topuyla,  Midi  Tenis  Kortunda  oynama
kapasitesine sahip TTF Sporcu lisansı olan 9, 8 ve 7 yaş sporcuların
katılabileceği turnuvaları, 

Yeşil Top Turnuvaları: Yeşil Tenis Topuyla, Normal Tenis Kortunda oynama kapasitesine
sahip TTF Sporcu Lisansı olan 10, 9 ve 8 yaş sporcuların katılabileceği
turnuvaları,

Kırmızı Top: Tenise yeni başlayan küçük yaş sporcuların eğitim ve turnuvalarında
kullanılan sünger ya da kırmızı keçe kaplı yavaş topu,

Turuncu Top: İleri  başlangıç ya da orta düzey sporcuların eğitim ve turnuvalarında
kullanılan,  normale  nazaran  % 50  daha  yavaş,   turuncu  keçe  kaplı
yumuşak topu,

Yeşil Top: İleri  başlangıç ya da orta düzey sporcuların eğitim ve turnuvalarında
kullanılan,  normale  nazaran % 25 daha yavaş,   yeşil  keçe kaplı  ara
topu,

Mini Tenis Filesi: Tenise yeni başlayan çocukların eğitim ve turnuvalarında kullanılan 80
cm yükseklik ve 3 ya da 6 m boyu olan tenis filesini,

Testler: Sporcuların  sürat,  çabukluk,  koordinasyon,  patlayıcı  kuvvet  vb
becerilerini ölçmek amacıyla yapılan fiziksel performans testlerini,

Tenis Puanı: Sporcunun  1.  aşamada  yapmış  olduğu  grup  maçları  sonucunda
kazandığı  maç,  aldığı  set,  verdiği  set,  aldığı  oyun  ve  verdiği  oyun
sayılarına göre hesaplanan puanı, 

Fiziksel Puan: Sporcunun girmiş olduğu fiziksel test sonuçları kullanılarak hesaplanan
puanı,

Set Averajı: Grup maçlarında alınan toplam set sayısından, verilen toplam set sayısı
çıkarılarak  bulunan  farkı  (son  set  yerine  tie-break  oyunu  oynanan
maçlarda kazanılan tie-break oyunu alınan 1 set olarak hesaplanır),
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Oyun Averajı: Grup maçlarında alınan toplam oyun sayısından, verilen toplam oyun
sayısı çıkarılarak bulunan farkı (son set yerine tie-break oyunu oynanan
maçlarda kazanılan tie-break oyunu alınan 1 oyun olarak hesaplanır),

Kış Kupası Turnuvaları: Okulların yarıyıl tatiline girdiği dönemde düzenlenen turnuvaları,

Hafta Sonu Turnuvaları: Kış Kupası ve Yaz Kupası turnuvaları haricinde hafta sonlarında
düzenlenen turnuvaları,

Yaz Kupası Turnuvaları: Okulların yaz tatiline girdiği dönemde düzenlenen turnuvaları,

Sene Sonu Yeşil Top Turnuvaları ( Master ) : Yaz Kupası Turnuvaları sona erdikten sonra
düzenlenecek  turnuvaları  (sporcuların  yıl  içerisindeki
turnuvalarda  gösterdikleri  performansla  doğru  orantılı  olarak,
benzer  performansları  gösterenlerin  ismen  davet  edileceği
turnuvalardır.  Kuralları  ve  formatı,  yıl  içerisinde  TTF  internet
sitesinde ilan edilir)

Özel Turnuvalar: Yıl içerisinde turnuva düzenlemek üzere TTF ye başvurarak izin
alan tesislerin düzenlemiş olduğu turnuvaları kastetmektedir.  

. 
5- Turnuva 

Çocukların yaşlarına göre adapte edilmiş saha, file, top ve raketler kullanılarak düzenlenecek
turnuvalar; Kırmızı top Aktiviteleri, Turuncu top turnuvaları, Yeşil top turnuvalarından oluşan Kış
Kupası,  Hafta  Sonu,  Yaz  Kupası  ve  Bölgesel  turnuvalar  ile  9  ve  10  yaş  sporcularının
katılabileceği takım şampiyonası ve Sene Sonu Yeşil Top turnuvalarından oluşmaktadır. 

Kırmızı  Top  Aktiviteleri  ile  Turuncu  ve  Yeşil  Top  turnuvalarına  katılan  sporcular  için  ferdi
klasman oluşturulması yapılmayacaktır. Ferdi turnuvaların uygulamasıyla ilgili hususlar aşağıda
verilmiştir. Takım Şampiyonası ve Sene Sonu Yeşil Top Turnuvaları ile ilgili hususlar bu talimat
eki olarak ayrıca yayınlanır. 

 Kırmızı Top Aktiviteleri: 

Kırmızı top kullanılarak, Mini Tenis sahasında, bölgesel ya da Ulusal Turuncu Top ya
da Yeşil Top Turnuvaları esnasında düzenlenecek şenlik şeklinde aktivitelerdir. Bu
aktivitelere Mini Tenis sahasında oynama ve maç yapma becerisine sahip 8 ve daha
küçük yaş sporcular  katılabilir.  Bu aktiviteler  ağırlıklı  olarak düzenlendiği  bölgenin
sporcularına yönelik olup, diğer bölgelerden de isteyen sporcuların katılımlarına izin
verilecektir.  Katılacak  sporcular  için  TTF  Lisansı  mecburiyeti  olmayıp,  doktordan
alınacak spor yapmasında sakınca yoktur sağlık raporu ile velisi tarafından verilmiş
aktiviteye  katılabilir  muvafakat  namesi  getirilmesi  gerekecektir.  Aktivitelere  katılım
için  i-kort  programından  kayıt  yaptırmak  gerekmeyecek,  sporcuların,  Haftasonu
Turnuvalarının 2 günü ( Cumartesi – Pazar ), Kış ve Yaz Kupası Turnuvalarında ilk 3
günü  (  Pazartesi  –  Salı  –  Çarşamba  ) başhakem  masasına  giderek  ilgili  gün
yapılacak aktivitelere kayıt yaptırmaları yeterli olacaktır. 

Katılan Tüm Sporculara madalyaları, Haftasonu Turnuvalarında Pazar günü / Kış ve
Yaz Kupası Turnuvalarında Çarşamba günü aktivitelerin tamamlanmasının ardından
verilecektir. 

 Turuncu Top ve Yeşil Top Turnuvaları: 

Bu turnuvalar; TTF tarafından Ulusal ya da Kulüpler, İl Tenis Temsilcileri veya her
ikisinin oluşturacağı komiteler tarafından Bölgesel olarak düzenlenebilecektir. Ulusal
turnuvalar;   TTF tarafından düzenlenecek olan Kış Kupası Turnuvası, Yaz Kupası
Turnuvaları ve Hafta Sonu Turnuvaları şeklinde olup, bunların haricinde, kulüplerin
TTF’ den onaylı  olarak düzenleyeceği  Özel Turnuvalar  olarak da olabilecektir.  Bu
turnuvalara katılım i-kort programı üzerinden yapılacaktır. 
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Sene  Sonu  Yeşil  Top  Turnuvaları;  Yaz  turnuvaları  sona  erdikten  sonra
düzenlenecek,  sporcuların  yıl  içerisindeki  Yeşil  Top  Turnuvalarında  gösterdikleri
performansla  doğru  orantılı  olarak,  iyi  performans  gösterenlerin  ismen  davet
edileceği turnuvalar olup, kuralları ve formatı, yıl içerisinde TTF internet sitesinde ilan
edilecektir. Diğer tüm ulusal turnuvalar; hem Turuncu Top Turnuvaları, hem de Yeşil
Top Turnuvaları şeklinde, aynı hafta birden fazla yerde düzenlenecek, bu turnuvalara
katılım için i-kort programı aracılığıyla başvuru yapılacak, turnuvalar bu talimatta yer
alan  kurallar  doğrultusunda  oynanacaktır.  Turnuva  başvurularında,  turnuva
düzenlenecek  yerlerin  kort  sayılarına  uygun  sayıda  başvuru  alınmasına  özen
gösterilecek,  aşırı  yoğunluk  olması  durumunda  başvuru  yapan  kulüpler  ile
görüşülerek yoğunluğun aynı  haftada düzenlenen tüm yerler  arasında dağıtılması
sağlanılacaktır. 

Bu turnuvaların detayları aşağıda verilmiştir. 

o Turuncu Top Turnuvalarında kız  ve erkek sporcular  ayrı,  ayrı  mücadele
edecekler, normal tenis sahası içerisinde, her iki arka çizginin dışından 2,885
cm içeri girilerek, her iki yan çizgisinin dışından da 0,865 cm içeri girilerek
oluşturulan ve aşağıda verilen ölçü ve yerleşime uygun oluşturulacak tenis
sahası kullanılacaktır.

Kort  ölçüsü:   18m  –  6,5m,  file  yüksekliği:  80cm  (Tekler  sopası
kullanılmayacaktır)

Top: Turuncu top

o Yeşil Top Turnuvalarında kız ve erkek sporcular ayrı mücadele edecekler,
aşağıdaki şekilde verildiği gibi normal ölçülerdeki tenis sahası kullanılacak

Kort ölçüsü: Normal saha ölçüsü, normal file yüksekliği: 91,4cm

Top: Yeşil top 

Kış Kupası, Hafta Sonu, Sene Sonu Yeşil Top Turnuvaları, Bölgesel Turnuvalar ve
de Takım Şampiyonaları haricindeki tüm Yaz Kupası Turuncu Top Turnuvaları, hem
de  tüm  Yaz  Kupası  Yeşil  Top  Turnuvaları;  sporcuların  hem  fiziksel,  hem  de
teknik/taktik  ve  zihinsel  becerilerini  sergilemelerine  olanak  sağlamak  amacıyla,  2
aşamalı olarak düzenlenecektir. 

1. Aşama: 

Yaz kupası turnuvaları Fiziksel değerlendirmeler ve Grup Maçları olmak üzere 2
bölümden oluşur, sporcuların Fiziksel değerlendirme sonuçlarından aldığı puan
ile  Grup  Maçları  sonuçlarından  aldığı  puan  kullanılarak,  sporcunun  1.  aşama
sonucu hesaplanır. 
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Kış Kupası,  Hafta Sonu, Bölgesel ve Özel Turnuvalar sadece Grup Maçlarından
oluşur, Grup Maçları sonuçlarından alınan puan kullanılarak sporcunun 1. aşama
sonucu hesaplanır. 

Fiziksel Değerlendirmeler: 

Yaz kupası  turnuvalarından önceki  bir  tarihte,  bağımsız olarak  yapılacak olan
fiziksel değerlendirmelerde; sporcuların sürat, çabukluk, koordinasyon, patlayıcı
kuvvet vb becerilerini ölçmek amacıyla testler yapılacaktır. 

Testler; TTF tarafından görevlendirilecek, konusunda uzman bir ekip tarafından,
Yaz  Kupası  turnuvalarından  önce  olmak  kaydıyla  birden  fazla  tarih  ve  yerde
yapılacaktır. Sporcuların bu testlerden herhangi birisine girmeleri gerekmektedir.
Hiçbir teste girmeyen sporcuların fiziksel puanı TTF tarafından ilan edilen fiziksel
değerlendirme listesinin en sonundaki sporcunun puanına eşdeğer olarak kabul
edilecektir. Sporcunun birden fazla teste girmesi durumunda ise, en iyi sonucu
dikkate alınacaktır. 

Bu  testlerin  yapılış  protokolleri,  kullanılacak  donanım,  sonuçların
değerlendirilmesi  vb  detaylar  TTF  tarafından  internette  ilan  edilecek  olup,
Testlerin tarihleri: 

 Yılın ilk testi:  Yazın ilk turnuvasından önce, ülkemizdeki sporcuların
yoğunluğuna  bakılarak  belirlenecek  birden  fazla  yer  ve  tarihte
yapılacaktır. Yılın ilkyaz kupasına katılmak isteyen tüm sporcuların bu
testlerden herhangi  birisine  girerek,  fiziksel  puanlarını  elde etmeleri
gerekmektedir. 

 Sonraki  yapılacak  testler:  İlk  teste  giremeyen  ya  da  sonuçlarını
beğenmeyip, daha iyi sonuç elde edebileceğini düşünen sporcuların
katılacağı  testler  olup,  sezonun sonraki  yaz kupası  turnuvalarından
önce tek bir yer ve tarihte yapılacaktır. 

Sonuçlar TTF internet sitesinde, ilan edilecek, yapılan her test sonrasında listede
güncelleme yapılacaktır. Burada elde edilen sonuçlar sporcuların 1. aşama sonuç
puanı hesabında kullanılacaktır.

Grup Maçları: 

Bu bölümde sporcular; önce 4’erli gruplara bölünür ve grup içerisinde yer alan
herkes birbiriyle maç yapar, maçların tamamlanması sonrasında her sporcunun
tenis  puanı  ile  fiziksel  puanı  hesaplanır,   sonrasında  bu  puanlar  kullanılarak
sporcuların  1.aşama  sonuç  puanı  hesaplanır.  Grup  içerisinde  yer  alan
sporcuların bu puana göre büyükten, küçüğe doğru sıralaması yapılarak aşama
sonlandırılır. 

Grup maçlarının yapılmasında aşağıdaki sıra takip edilir. 

o Sporcuların gruplara bölünmesi: 

Turuncu ya da Yeşil Top Turnuvalarında yer alan sporcuların toplam sporcu 
sayısı; 4’ün katları ise 4’erli gruplara, değilse çoğunluğu 4’erli, kalanları 3’erli 
gruplara dağıtılır. Bu işlem yapılırken; 

a. Sporcuların dağıtılacağı toplam grup sayısı ve bunlardan 4’erli ve 
varsa 3’erli grup olacaklar kura ile belirlenir. 

b. Katılım listesinde yer alan sporculardan; 
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i. Yılın ilk turnuvasında, bir önceki yıl düzenlenen bir alt 
kategorisi ulusal turnuvaları 2. aşama maçlarının Ana 
Tablo Fikstürlerinde final oynayan,  

ii. Yılın ikinci turnuvası ve sonrasında ise, yıl içerisinde daha 
önce oynanan ilgili ulusal turnuvaların 2. aşama maçlarının
Ana Tablo Fikstürlerinde final oynayan,

Sporcuların gruplara dağıtılması yapılır. Bu durumdaki sporcuların 
listesi turnuva öncesinde TTF tarafından başhakeme bildirilecektir. 
Bu listenin hazırlanmasında TTF turnuva takviminde yer alan özel 
turnuvalar dikkate alınmayacaktır.  

Bu sporcuların gruplara dağıtılmasında; önce şampiyon olanların, 
sonrasında finalistlerin gruplara eşit olarak yerleştirilmesi 
yapılacaktır. Bunu yaparken önce 4’lü gruplara, devamında 
gerekirse 3’lü gruplara eşit olarak oyuncu yerleştirilmesi yapılır. 

c. Sonra turnuvaya katılan sporculardan geriye kalanların tümü kura 
ile gruplara eşit olarak dağıtılacaktır. 

Sporcuların gruplara dağıtılması işleminde, bir kulüpten en fazla 4 sporcunun 
(Şampiyon, Finalist ve de diğer sporcular dahil olmak üzere kulüpler 
tarafından isimleri verilen en fazla 4 sporcu) aynı gruba yerleştirilmeyecek, 
geriye kalan diğer sporcular kulüplerine bakılmaksızın gruplara kura ile 
dağıtılacaktır, bu yapılırken aynı kulüpten 2 den fazla sporcunun aynı gruba 
yerleştirilmemesine özen gösterilecektir.  

o Grup Maçların Oynanması: 

Gruplarda yer alan sporcuların hepsi birbirleriyle oynayacak şekilde aşağıda 
verilen sırada birbirleriyle maç yapacaklardır. Başhakem maç programını 1 
gün öncesinden panoya asacak, oynanan maçların sonuçlarını ise ertesi gün 
içerisinde panoda ilan edecektir. 

4 lü Grup Maç sırası 3 lü Grup Maç sırası 

1.Maç: 1–4, 2–3

2.Maç: 1–3, 2–4

3.Maç: 1–2, 3–4

1.Maç: 1–3 

2.Maç: 2–3 

3.Maç: 1–2 

Maçlar Turuncu ve Yeşil Top turnuvalarında farklı skor sistemi ile oynanacak, 
detayları aşağıda verilmiştir. 

1 Turuncu Top Turnuvaları  

4 oyun üzerinden 2 kısa set ve setler 1–1 olduğunda, son set yerine 1 Tie-
Break oyunu oynayacak. Set içerisinde oyunlar 3–3 ise oyun 5’e uzayacak, 
4–4 durumunda ise tie-break oyunu oynanacaktır. 

Tenis sahası oluşumunda, saha çizgileri sert zeminli sahalarda yere açık renk
boya bantları yapıştırılarak, toprak zemin sahalarda ise yere ip gerilip, belli 
yerlerden sahaya sabitlenerek elde edilecektir. 

Yeşil Top Turnuvaları  

4 oyun üzerinden 3 kısa set, 2 set alan kazanır şeklinde. Set içerisinde 
oyunlar 3–3 ise oyun 5’e uzayacak, 4–4 durumunda ise tie-break oyunu 
oynanacaktır. 
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o Sonuçların Değerlendirilmesi: 

a) Oyuncuların fiziksel ve tenis puanları hesaplanır,

 Fiziksel puanlar; Sadece Yaz Kupası turnuvalarında kullanılır,
Kış Kupası, Hafta Sonu, Bölgesel Turnuvalar, Sene Sonu Yeşil
Top  Turnuvası  ve  Özel  Turnuvalarda  fiziksel  puan  hesabı
yapılmaz.  Hesaplamalarda sporcuların fiziksel değerlendirme
sonuçlarıyla ilgili internette ilan edilen listeler kullanılır. Listede
ismi  bulunmayan  sporcuların  fiziksel  değerlendirme  puanları
olarak  TTF  tarafından  ilan  edilen  Fiziksel  Değerlendirme
Listesinin en sonunda bulunan sporcunun puanları kabul edilir.
Hesaplama detayları sonradan internette ilan edilecektir. 

 Tenis Puanları

Oyuncuların  grup  maçlarında  almış  olduğu  Maç Sayısı,  Set
Averajı ve Oyun Averajı kullanılarak hesaplanır, set averajı ve
oyun  averajı  hesabı  sonucunda  eksi  rakam  çıkması
durumunda  averaj  değeri  sıfır  kabul  edilir.  Hesaplama
detayları; 

4’lü gruplarda Tenis Puanı= Aldığı Maç x 8 + Set Averajı x 2 +
Oyun Averajı x 0,5 + 2

3’lü gruplarda Tenis Puanı= Aldığı Maç x 16 + Set Averajı x 2
+ Oyun Averajı x 0,5 + 2

b) Her  bir  oyuncunun  fiziksel  ve  tenis  puanları  aşağıdaki  yüzdeler
oranında toplanarak 1.aşama sonuç puanı hesaplanır,

Turnuva Tenis Puanı Etkisi Fiziksel Puan Etkisi

Turuncu Top Turnuvaları %55 %45

Yeşil Top Turnuvaları %60 %40

c) Her  bir  grupta  yer  alan  oyuncuların  puanları  kullanılarak,  gruplar
büyükten,  küçüğe  doğru  sıralanır.  Bu  esnada  eşitlik  olması
durumunda;

 Eşitlik 2 kişi arasında ise; aralarındaki maçı kazanan üstte yer
alır,

 Eşitlik 2’de fazla kişi arasında ise; sıralama kura ile belirlenir.
Amaç gruplarında 1, 2, 3 ve 4cü olanların belirlenmesidir.

d) Sonuçlar panoda ilan edilerek, 2 aşamaya geçilir. 

2. Aşama: 

Bu aşamada sadece tenis maçları yapılacak, bu maçlarda gruplarda ilk 2 sıraya
giren sporcular ( Ana Tablo ) ile son 2 sıraya giren sporcular ( Consolation ) ayrı,
ayrı olmak üzere oyuncular eşit olarak 8’lik fikstürlere yerleştirilecektir. Bu işlem
yapılırken toplam oyuncu sayısı;

i. 8 ve 8’in katları olması durumunda;

a) Ana Tablo Fikstürlerinde her fikstüre 4 adet 1. ve 4 adet 2. 

b) Consolation Fikstürlerinde her fikstüre 4 adet 3. ve 4 adet 4. 

ii. 8 ve 8’in katları olmaması durumunda;

a) Ana Tablo Fikstürlerinde her fikstüre eşit olarak 1. ve 2. 
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b) Consolation Fikstürlerinde her fikstüre eşit olarak 3. ve 4. 

Gelecek  şekilde  oyuncuların  kura  ile  fikstürlere  dağıtımı  yapılır.  Bu  işlem
yapılırken sadece gruplarında birinci olan aynı kulüpten sporcuların aynı fikstüre
düşmemesine özen gösterilir. Ayrıca aynı gruptan çıkan 1&2 ler (3&4 ler) imkân
dâhilinde farklı fikstürlere yerleştirilmeye çalışılır. 

Sonrasında her 8’lik fikstür için kura çekimi yapılır. Bu işlem yapılırken;

a. Önce  1’ler  (3’ler)  sırasıyla  fikstürün  1,  8,  3  ve  6.  satırlarına  kura  ile
yerleştirilir. 

b. Eksik  oyuncular  varsa  sırasıyla;  1,  8,  3  ve  6.  satırlara  yerleştirilen
oyuncunun karşısına bye yazılır, 

c. Kalan yerlere 2’ler (4’ler) kura ile yerleştirilir. 

Devamında maçlar aşağıda tarif edildiği şekliyle yaptırılır. 

Ana Tablo / Consolation Fikstürü

1. Tur Y.Final Final Sonuç

Maç
1

Grup 1’ ler veya 3’ ler Maç 1
Kazanan

Maç
5 Maç 5 Kazanan

Maç
7

Kazanan 1.

Kaybeden 2.

Grup 2’ ler veya 4’ ler

Maç
2

Grup 1’ ler veya 3’ ler Maç 2
Kazanan

Grup 2’ ler veya 4’ ler

Maç
3

Grup 1’ ler veya 3’ ler Maç 3
Kazanan

Maç
6

Maç 6 Kazanan
Grup 2’ ler veya 4’ ler

Maç
4

Grup 1’ ler veya 3’ ler Maç 4
Kazanan

Grup 2’ ler veya 4’ ler

Her tur sonrasında tekler ana fikstürlerinde kazananlar ilerler, kaybedenler için turnuva
sona erer. 

Ayrıca 2.Aşamaya ek olarak Çiftler müsabakaları yapılacaktır.

Çiftler müsabakaları aşağıdaki şekilde düzenlenecektir;

- Çiftler  müsabakaları  Turuncu  Top  ve  Yeşil  Top  Turnuvalarında
düzenlenecektir.

- Sporcular sadece katıldığı yaş grubundaki herhangi bir sporcu ile çiftler
müsabakasına katılabilir.

- Çiftler müsabakalarına katılmak isteyen takımların 1. Aşama maçlarının
son  günü  (  Çarşamba  )  saat:  16:00’  a  kadar  Başhakeme  müracaat
etmeleri gerekmektedir.

- Başhakem çiftler müsabakaları için gelen katılımlara göre 8’erli fikstürler
oluşturarak maç programını ilan eder.

- Çiftler müsabakaları, karar puanlı 4 oyun üzerinden 2 kısa set ve son set
yerine 10 puanlık maç tie-break sistemi ile oynanacaktır.
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Günler Maç Programı

1. Gün
Ana Tablo ve Consolation Fikstürü 1. Tur Maçları

Çiftler Çeyrek Final Maçları

2. Gün
Ana Tablo ve Consolation Fikstürü Yarı Final Maçları

Çiftler Yarı Final Maçları

3. Gün
Ana Tablo ve Consolation Fikstürü Final Maçları

Çiftler Final Maçları

Maçlar sonucunda 

a. Ana Tablo Fikstürlerinde 1. ve 2. olanlara kupa,

b. Consolation Fikstürlerinde 1. ve 2. olanlara madalya,

c. Çiftlerde 1. ve 2. olanlara madalya verilir. 

Yaz  kupası  turnuvalarında;  tekler  maçlarına  paralel  olarak  çiftler  maçları  da
düzenlenecek.  Maçlar  Yeşil  Top Turnuvalarında normal  tenis  kortunda,  tekler  sahası
içerisinde,  Turuncu Top Turnuvalarında ise arka çizgiler  olarak Midi  Tenis Kortu arka
çizgisi,  normal  tenis  sahası  tekler  yan  çizgileri  kullanılarak  oynanacaktır.  Amaç
sporcuların çiftler  maçı  tecrübesi  kazanması,   atak ve defans oyunlarının inceliklerini
öğrenmeleri ve uygulamalarıdır. 

6- Yürürlük 

Bu talimat yayım tarihinde yürürlüğe girer.

7- Yürütme 

Bu talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür.
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