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2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

OKULLARARASI TENİS GENÇLER A İL BİRİNCİLİĞİ 

TEKNİK TOPLANTI VE YARIŞMA PROGRAMI 

 

 

KATEGORİ: GENÇLER (A) KIZ-ERKEK 

 Saat Tarih Yer 

Teknik Toplantı ve Kura Çekimi 11:00 6 Mart 2023 Pazartesi 

Yenigün Tenis Akademi 

(Özlüce) 
Müsabaka 09:30 

07-08-09-10 Mart 2023 

Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 

NOT 

 Müsabakaya gelirken Esame Listesi, Sporcu Lisansı (Renkli), T.C. Kimlik Kartı (Nüfus 

Cüzdanı)  bulunacaktır. 

 Müsabaka sayısına göre ve gerek görülmesi halinde başlama saatlerinin değişimi İl 

temsilcisi tarafından yapılacaktır. 

 
 

Kategoriler ve Doğum Tarihleri 

 

 

 

a) Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin Terfiler başlıklı 15. maddesindeki hüküm gereğince, 

öğrencinin velisinin izni ile;   

 

 2013 doğumlu öğrenciler, ortaokul kademesinde öğrenim görmeleri kaydıyla Küçükler 

kategorisine,   

 Küçükler kategorisinde yer alan 2011 doğumlu öğrenciler, Yıldızlar kategorisine,  

 Yıldızlar kategorisinde yer alan 2009 doğumlu öğrenciler, lise kademesinde öğrenim 

görmeleri kaydıyla Gençler kategorisine terfi ettirilebilir.  

 Terfiler; 1 (bir) yaş ile sınırlıdır.  

 Terfi ettirilen öğrenci sporcular, eğitim ve öğretim yılında ilgili spor dalında alt kategorideki 

hiçbir okullar arası yarışmalara katılamaz. 

 

Genel Hususlar 

 

 

a)Yarışma alanına, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri Seyahat Yönergesine uygun 

hazırlanmış mülki amir onayı ve kafile listesinde yer alan öğrenci sporcu, idareci ve çalıştırıcıdan 

başkasının girmesine izin verilmeyecektir.  

b) Çalıştırıcı ve idarecilerin; Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarına ‘‘Spor Bilgi Sistemi’’ 

üzerinden çıkarılmış “Saha Giriş Kartı” ile katılmaları zorunludur.  

KATEGORİSİ 
EĞİTİM 

KADEMESİ 

YARIŞMA 

AŞAMASI 

DOĞUM 

TARİHLERİ 
YAŞ ARALIĞI 
(2022 Yılı tibariyle) 

Gençler (A) Lise Mahalli/Ulusal 
01.09.2004-2005-

2006-2007-2008 
14-17 yaş 
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c) Çalıştırıcılar tarafından; Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında esame listelerinin 

“Spor Bilgi Sistemi” üzerinden çıkarılması ve yarışmada görevli hakem veya İl Tertip Komitesi 

yetkililerine ibraz edilmesi zorunludur.  

ç) Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarına ait Mülki Amir Onayı ve Kafile Listesinin Spor Bilgi 

Sistemi üzerinden düzenlenmesi zorunludur.  

d) Çalıştırıcı ve/veya idarecilerin; spor.gsb.gov.tr/okulsportal adresinde ilgili spor dalı açıklamalarında 

belirtilen saatte ve yerde yapılacak olan teknik toplantıya katılmaları zorunludur. Teknik toplantıya 

katılmayan çalıştırıcı ve/veya idarecilerin İl tertip komitesine yazılı olarak sunulmuş geçerli 

mazeretleri olmaması halinde takımlar/öğrenci sporcular yarışmalara alınmayacaktır. 

e) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eğitim ve öğretim sistemi 5+3+4 olarak uygulanmaktadır. Bu 

nedenle, içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılında ülkemizde düzenlenecek okullar arası yarışmalara 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden Küçükler kategorisinde 2011-2012-2013 (İlkokul Kademesi), 

Yıldızlar kategorisinde 01.09.20082009-2010-2011 (Ortaokul Kademesi) doğumlu öğrenci sporcular 

iştirak edecektir.  

f) Yarışmanın teknik toplantısında alınan kararlar ve çekilen yarışma fikstüründe zorunlu haller ve 

tabii afetler haricinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Fikstür değişikliği yapılması halinde; 

söz konusu durum yarışmaya katılan idareci ve çalıştırıcılara İl Tertip komitesi tarafından 

bildirilecektir.  

g) Öğrenci sporcuların fiziki görünümü ile ilgili olarak Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin 16. 

maddesinde belirtilen hususlara göre İl Tertip Komitesi tarafından işlem tesis edilir.  

h) Okul spor faaliyetlerinde; Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında takımların 

yanlarında bulundurulması zorunlu evraklar aşağıdadır. Zorunlu evrakları eksik olan takım/öğrenci 

sporcu yarışmalara alınmayacaktır.  

 T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı   

 Öğrenci Sporcu Lisansı (Spor Dalına ait)  

 Mülki Amir Onayı ve Kafile Listesi (İl dışına gidecek kafileler için zorunludur.)  

 Esame Listesi (Tüm yarışmalarda zorunludur.)       

ı) Çalıştırıcının ilgili mevzuatlarda yer alan hükümleri taşıması gerekmektedir.  

 

Lisans  

 

Öğrenci sporcu lisansları, okul yetkilisi tarafından spor bilgi sistemi üzerinden düzenlenir.  

  

a) İlk Defa Lisans Çıkaracak Öğrenci Sporcular İçin İstenen Belgeler;  

 

• Öğrenci belgesi,  

• Sağlık izin belgesi,  

• Veli izin belgesi, (e-devlet veya okul müdürlüğü)  

• Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı,  

• Yabancı uyruklular için oturma izin belgesi, istenir.  

 

b) Daha Önce Lisansı Olan Öğrenci Sporcular İçin İstenen Belgeler;  

 

• Öğrenci belgesi,  

• Sağlık beyanı,  

• Veli izin belgesi, (e-devlet veya okul müdürlüğü)  

• Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı,  

• Yabancı uyruklular için oturma izin belgesi,  istenir.  

 

c)  Öğrenci sporcular için ilk defa lisans düzenlenirken sağlık izin belgesi ibrazı zorunludur.  

 

d) Sağlık beyanı ile lisans düzenlenmesi; öğrenci sporcu ilk lisansına sahip olduktan sonra lisans 

işlemleri bu maddenin (b) bendinde yer alan belgeler ve sağlık beyanı ile düzenlenir. 
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Teknik Açıklamalar  

 

1. Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında maçlar uluslararası kurallar çerçevesinde 

federasyon tarafından belirlenmiş olan standartlardaki toplarla oynatılacaktır.  

2. Okullar ilan edilen takım yarışmasından 30 dakika önce listesini başhakeme vermek zorundadır. 

İlan edilen maç saatinde sahadaki yerini almayan sporcu 15 dakikanın sonunda hükmen 6/0 - 6/0 (Kısa 

set uygulanan maçlarda 4/0 – 4/0) yenik sayılır. Okullar turnuva esnasında maçları bitmeden turnuva 

mahallinden ayrılamazlar. Ayrılan takımlar oynamadığı maçlarda 6-0 / 6-0 (Kısa set uygulanan 

maçlarda 4/0 – 4/0) hükmen yenik sayılır.  

3. Başhakem yarışma koşullarına göre iki takım arasındaki maçları aynı zamanda farklı kortlarda 

oynatabilir.   

4. Takımlar oyuncu listelerini hazırlarken, oyuncularının, yarışmaların başlama tarihinden 15 gün 

önceki (TTF Genel Klasman Puanı) puanlarını listelerine yazıp, aşağıdaki kurallara uygun sıralı olarak 

göndermek zorundadır.  

 Listenin en üstüne TTF klasman puanı olanlar yazılır. Bu oyuncular kendi içerisinde puanı en 

yüksek olandan, en düşüğe doğru sıralanır. Puanların eşitliği durumunda ya da puansız 

oyuncuların birden fazla olması durumunda sıralamaya takım kaptanı karar verir.  

 Takımdaki en yüksek klasman puanına sahip Küçükler-Yıldızlarda 2, Gençlerde ise 4 

sporcunun puanları sıralama için esas alınır.   

 

Yarışma Oyun Kuralları  

  

Gençler Kategorisi  

  

 Yarışmalar 3 Tekler – 2 Çiftler maçı şeklinde oynanacaktır.   

 Grup ve Türkiye Birinciliği Maçları 3 set üzerinden oynanacaktır. Grup yarışmalarında 

setlerin 1-1 olması durumunda son set yerine 10 puanlık maç tie-break oynanarak maçın galibi 

belirlenir. Maçların karar puanı veya avantaj game kuralı ile oynanıp oynanamayacağına 

Başhakem karar verecektir.   

 İki farklı üstünlük sağlamak koşulu ile kısa set oynanan maçlarda 4 oyun kazanan 

oyuncu/oyuncular seti kazanmış sayılırlar. Set içinde oyunlar 4-4 olduğunda 7 puanlık 

tiebreak oynanır.  

 Double maçları 3 set üzerinden oynanacaktır. Setlerin 1-1 olması durumunda son set yerine 10 

puanlık maç tie-break oynanarak maçın galibi belirlenir.  

 Grup yarışmalarında takımlar her ne şekilde olursa olsun çiftler yarışmalarını oynamak 

zorundadır. Aksi durumda Çiftler maçını oynamayan takımlar, oynamadıkları maçları hükmen 

kaybetmiş sayılır.  

 Grubunda fazla olan takımlar, diğer gruplardan fazla maç yapacağından, Başhakemin yarışma 

koşulları göz önüne alınarak belirleyeceği bir günde 2 takım yarışması yapabilirler.  

 Tekler yarışmalarında sırasıyla önce 3, sonra 2 ve 1 no’lu oyuncuların maçı oynanır.   

 Çiftler yarışmaları tekler maçları bitimi akabinde en az 30 dakika dinlenme süresi sonrasında 

sırasıyla önce 2, sonra 1 no’lu çift takımının maçı şeklinde oynanır. Çiftler yarışmalarında 

takımlar, oyuncu listelerinde bulunan herhangi 4 oyuncusunu oynatabilir. Okullar çiftler 

takımlarını, yarışma teknik toplantısında başhakeme verilen oyuncu sıralama listesine göre 

oluşturacaklardır. Buna göre 2 nolu takım ve 1 nolu takım belirlenecektir. Oyuncu sıralama 

listesi sırasına göre, 1 nolu takım için her iki oyuncunun toplam rakamı yüksek olan 2 no’lu 

takım, rakamı düşük olan ise 1 no’lu takım olacaktır. Takımlar belirlenirken önceki paragrafta 

bahsedilen her iki takım için toplam rakamların aynı olması durumunda hangi takımın 1 no’lu, 

hangi takımın 2 nolu takım olacağına takım kaptanı (çalıştırıcı) karar verir.   

 Yukarıda bahsedilen çiftler yarışmaları için okullar, tekler yarışmalarına müteakiben (biter 

bitmez) çiftler takım listelerini başhakeme vermek zorundadırlar. Her iki rakip okul için 
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olumsuzluk yaşanmaması için takım listeleri başhakeme ibraz edilirken titiz davranılması 

gerekmektedir. 

 

Küçükler-Yıldızlar Kategorilerinde  

  

 Yarışmalar 2 tekler-1 çiftler şeklinde oynanacaktır.  

 İki farklı üstünlük sağlamak koşulu ile 4 oyun kazanan oyuncu/oyuncular seti kazanmış 

sayılırlar. Set içinde oyunlar 4-4 olduğunda 7 puanlık tie-break oynanır.  

 Setlerin 1-1 olması durumunda 10 puanlık maç tie-break oynanarak maçın galibi belirlenir.  

 Grup yarışmalarında takımlar her ne şekilde olursa olsun çiftler yarışmalarını oynamak 

zorundadır. Aksi durumda Çiftler maçını oynamayan takımlar, oynamadıkları maçları hükmen 

kaybetmiş sayılır.  

 Grubunda fazla olan takımlar, diğer gruplardan fazla maç yapacağından, Başhakemin yarışma 

koşulları göz önüne alınarak belirleyeceği bir günde 2 takım yarışması yapabilirler.  

 Tekler yarışmalarında takımlar, önce 2 no’lu oyuncusunu, arkasından 1 no’lu oyuncusunu 

oynatacaklardır.  

 Çiftler yarışmalarında takımlar, listede ismi bulunan herhangi bir oyuncusunu oynatabilir. 

 

Minikler Kategorilerinde 

 

 Yarışmalar Türkiye Tenis Federasyonu 9 Yaş oyun talimatına göre 9 Yaş kuralları ile 

oynatılacaktır. File orta yüksekliği 80 cm, kort ölçüsü 6,50 x 18.00 m, Turuncu top, 2 Kısa set 

ve son set 7 puanlık maç tie break.   

 Yarışmalar 2 tekler-1 çiftler şeklinde oynanacaktır.  

 İki farklı üstünlük sağlamak koşulu ile 4 oyun kazanan oyuncu/oyuncular seti kazanmış 

sayılırlar. Set içinde oyunlar 4-4 olduğunda 7 puanlık tie-break oynanır.  

 Setlerin 1-1 olması durumunda 7 puanlık maç tie-break oynanarak maçın galibi belirlenir.  

 Yarışmalarda takımlar her ne şekilde olursa olsun çiftler yarışmalarını oynamak zorundadır. 

Aksi durumda Çiftler maçını oynamayan takımlar, oynamadıkları maçları hükmen kaybetmiş 

sayılır.  

 Grubunda fazla olan takımlar, diğer gruplardan fazla maç yapacağından, Başhakemin yarışma 

koşulları göz önüne alınarak belirleyeceği bir günde 2 takım yarışması yapabilirler.  

 Tekler yarışmalarında takımlar, önce 2 no’lu oyuncusunu, arkasından 1 no’lu oyuncusunu 

oynatacaklardır.  

 Çiftler yarışmalarında takımlar, listede ismi bulunan herhangi bir oyuncusunu oynatabilir. 

 

*** Detaylı bilgi ve teknik açıklamalar için; 

https://spor.gsb.gov.tr/public/OkulSporlari/2022/10/13/2022-

2023%20TENIS%20SPOR%20DALI%20UYGULAMA%20ESASLARI_638012661868590

138.pdf  adresinde yer alan ilgili branşın açıklamalarını incelemeniz önem arz etmektedir. 

 

İletişim:  

Tenis İl Temsilcisi : Göksel YENİGÜN - 0532 345 60 83 

https://spor.gsb.gov.tr/public/OkulSporlari/2022/10/13/2022-2023%20TENIS%20SPOR%20DALI%20UYGULAMA%20ESASLARI_638012661868590138.pdf
https://spor.gsb.gov.tr/public/OkulSporlari/2022/10/13/2022-2023%20TENIS%20SPOR%20DALI%20UYGULAMA%20ESASLARI_638012661868590138.pdf
https://spor.gsb.gov.tr/public/OkulSporlari/2022/10/13/2022-2023%20TENIS%20SPOR%20DALI%20UYGULAMA%20ESASLARI_638012661868590138.pdf

