
BANDIRMA TENİS KULÜBÜ 
YAZ TENİS LİGİ  (10 AĞUSTOS-15 KASIM 2020) FORMAT VE KURALLARI 

 

Lig Gruplarının Oluşturulması; 
Bandırma ve çevresindeki tüm tenis severleri cinsiyet, tenis düzeyi ve yaş farkı 

gözetmeksizin bir araya getirip birbirleri ile keyifli ve adil ölçüde mücadele edebilmeleri için 

"YAZ Tenis Ligi" düzenlenmektedir. Lige katılmak için başvuran gönüllü oyuncular, Lig 

başlangıcında önceki Lig ve turnuvalardaki başarıları ve oyun seviyeleri göz önünde 

bulundurularak 4 Gruba (A, B, C, D) ayrılmıştır. Her hafta Pazar günü sonunda alınan puanlar 

hesaplanarak her Grubun kendi içindeki sıralama güncellenecektir. Lige yeni katılan veya 1Ayda 

(4 Lig Haftası) en az 4 (dört) maç yapan oyuncular kendi Grubundaki veya bir / iki üst 

Gruptaki oyunculara “ MEYDAN OKUMA maçı” hakkına sahip olacak ve kazandığı takdirde 

rakibinin puanına ulaşarak Sıra veya Grup atlayacaktır. "MEYDAN OKUMA" maçlarında 

HANDİKAP puanı (Avans 0-15/0-30) uygulanmaz. Kullanılmayan hak bir sonraki aya 

devretmez (4 hafta sonunda yeni bir hak kazanılır). AYNI OYUNCUYA AY İÇERİSİNDE HER 

HAFTA FARKLI OYUNCULAR TARAFINDAN HAFTADA BİR DEFA OLMAK ÜZERE 

AYDA TOPLAM 4 DEFA MEYDAN OKUNABİLİR. MEYDAN OKUNAN OYUNCU 

HAFTA BOYUNCA MEYDAN OKUYAN İLK OYUNCU İLE MAÇ YAPAR (BİRDEN 

FAZLA TEKLİF ALIRSA LİG KOMİTESİ TARAFINDAN İLK ÖNCE KİMİN TEKLİF 

ETTİĞİ DEĞERLENDİRİLEREK KARAR VERİLİR). 

  

1.Grup (A): En son DEFİ Liginde veya diğer turnuvalarda, tenis teknik düzeyleri iyi olan ilk 10 

oyuncunun bulunduğu grup (0 Handikap).  

2.Grup (B): En son DEFİ Liginde veya diğer turnuvalarda, tenis teknik düzeyleri orta 

denilebilecek düzeyde olan 10 oyuncunun bulunduğu grup (15 Handikap). 

3.Grup (C): En son DEFİ Liginde veya diğer turnuvalarda, tenis teknik düzeyleri başlangıç 

düzeyinde olan oyuncuların bulunduğu grup (30 Handikap). 

4.Grup (D): Kadınlar Grubu (Kendi aralarında 0 Handikap, diğer Gruplarda 30 Handikap) 

 

Lig Formatı:  

YAZ Tenis Ligi çerçevesinde oynanacak oyunların kuralları, normal tenis oyun 

kurallarından farklı olarak değiştirilmiştir.  
 

1.Tüm oyuncuların birbirleri ile müsabaka yapabilmelerini sağlayabilmek amacıyla müsabakalar 

aynı grup oyuncularının birbirlerine ve bir üst ve/veya iki üst gruptaki oyunculara teklif usulüne 

göre yapılacaktır. Örnek; C Grubundaki oyuncu aynı hafta içerisinde kendi grubundaki ve B 

grubundaki farklı oyuncularla birden fazla maç yapabilir (Her oyuncu aynı rakiple haftada 1 maç 

yapabilecek), ancak haftada bir defa olmak üzere A Grubundan da bir oyuncuya maç teklifi 

yapabilir (Farklı Gruplardan oyuncularla yapılan maçlarda Handikap puanlama sistemi 

uygulanacaktır). A Grubundaki aynı oyuncuya C Grubundan sadece bir oyuncu aynı hafta içinde 

maç teklif edebilir. 

 

2.Kadınlar Grubu (D) ndaki oyuncular birbirleri ile maç yaptıklarında “KADINLAR Ligi” adıyla  

ayrı bir sıralama yapılacaktır. Ancak isteyen kadın oyuncu aynı zamanda A,B ve C Grubundaki 

oyuncularla da maç yapabilir (Bu durumda başlangıçta C Grubuna da eklenerek, ilerleyen 

haftalarda puan durumuna ve seviyeye göre Grup atlayabilecektir). C Grubuna da eklenen 

kadınların birbirleriyle yaptıkları maçların puanları hem “KADINLAR Ligi” ne hem de C 

Grubuna yazılacaktır.  

 



3.Müsabakalar, kazanılmış iki set üzerinden ve setler de kazanılmış 6 oyun üzerinden 

oynanacaktır. Oyunlarda 40-40 beraberlik durumunda karar puanı uygulaması yapılacak, setteki 

oyunlar 6-6 beraberlik durumunda Tie-break seti (7 puan üzerinden) oynanıp seti kazanan, 

setlerin 1-1 olması durumunda ise; Süper Tie-break (10 puan üzerinden) uygulaması ile 

müsabakayı kazanan oyuncu belirlenecektir (Tie-break lerde de 6-6 ve 9-9 beraberlik durumunda 

karar puanı uygulanacaktır).  

 

3.Farklı gruplardaki oyuncuların müsabakaya başlama esnasındaki puanlama sistemi aşağıdaki 

şekilde olacaktır; 

 

     Normal Oyunda; 

1. Gruptaki (A) bir oyuncu 2. Gruptan (B) bir oyuncu ile oynuyorsa her oyuna (0-15), 3. 

Gruptan (C) bir oyuncu ile oynuyorsa (0-30) geride, 

- 2. Gruptaki (B) bir oyuncu 3. Gruptan (C) bir oyuncu ile oynuyorsa her oyuna (0-15) 

geride,  

7 Sayılık Set Tie-break Oyununda; 
     -   1. gruptaki (A) oyuncu 2. gruptan (B) bir oyuncu ile oynuyorsa (0-1), 

 3. gruptan (C) bir oyuncu ile oynuyorsa (0-2) puan geride,       

     -   2. Gruptaki (B) bir oyuncu 3. Gruptan (C) bir oyuncu ile oynuyorsa her oyuna (0-1) puan 

geride,  

     10 Sayılık Süper Tie-break Oyununda İse;  
     -   1. gruptaki (A) bir oyuncu 2. Gruptan (B) bir oyuncu ile oynuyorsa (0-2),  

3. gruptan (C) bir oyuncu ile oynuyorsa (0-4) puan geride,  

      -   2. Gruptaki (B) bir oyuncu 3. Gruptan (C) bir oyuncu ile oynuyorsa her oyuna (0-2) puan 

geride başlayacaktır. 

 

(Yani aradaki basamak sayısına göre handikap puanları uygulanacak. Aynı grupta bulunan 

oyuncularda handikap puan uygulaması yapılmayacak)  

 

4.Katılımcıların daha fazla müsabaka oynamasını teşvik edebilmek amacıyla, müsabakalar 

sonunda kazanan ve kaybeden oyuncuların puanlama sistemi ise;  

     -    Müsabakasını 2-0 kazanan oyuncu 4 puan, kaybeden oyuncu 1 puan, 

     -    Müsabakasını 2-1 kazanan oyuncu 3 puan, kaybeden oyuncu 2 puan alacaktır.  

Hafta bitiminde Toplam puanlarda eşitlik olması durumunda set/oyun averajına göre sıralama 

yapılacaktır. 

 

5.Müsabakasını oynamak isteyen oyuncular katılımcıların bulunduğu iletişim amaçlı “Bandırma 

Tenis Kulübü WhatsApp grubu”  üzerinden maç teklif edecek, daha sonra özelden irtibata geçip 

maç zamanını planlayarak www.bandirmateniskulubu.com web sayfasındaki “ E-Randevu” 

sistemi üzerinden Kort rezervasyonu yapacaklardır (Müsabaka sonucunu başlangıçta çekilen 

fotoğrafla birlikte Turnuva/Lig Direktörüne  özelden göndereceklerdir). Turnuva/Lig Direktörü 

tarafından her müsabakanın sonucu bilgisayara işlenerek her hafta puan sıralaması güncellenerek 

yayınlanacaktır. 

 

6.Lig sonunda A ve B Gruplarının birleştirilmesi ile oluşan Toplam puan sıralamasında ilk 16 

oyuncu arasında, C Grubunda puan durumuna göre ilk 16 oyuncu arasında ve Kadınlar (D) 

Grubu’nun ilk 8 deki oyuncuları arasında eleme usulü (2nci Tur, Çeyrek Final, Yarı Final ve 

FİNAL) maçları yapılacaktır. Detaylar daha sonra açıklanacaktır. 

http://www.bandirmateniskulubu.com/

