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ÖNSÖZ
Yayınlanan bu kitap, ITF Tenis Kuralları kitabının bir çevirisidir. Bilindiği üzere
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tenis sporunun ana yönetim birimi, kural
koyucusu ve bunları uygulatan kurumdur.
ITF bu görevler yer ne get r rken oyunu ve kuralları sürekl gözlemley p
er ang b r kural değ kl ğ gerekt ğ nde bunlarla lg l talepleri ITF Yönet m
Kurulu na leterek kuralları değ t ren son merc olan ITF Yıllık Genel Kurulu
toplantısında gündeme get ren b r Ten s Kuralları Kom tes kurmu tur.
ITF in ve Tenis Kuralları Komitesi nin yayınladığı bilgileri takip etmek ve bu
bilgileri Türk Hakemlerinin dikkatine sunmak ise Türkiye Tenis Federasyonu
(TTF) ve TTF Merkez Hakem Kurulunu nun ba lıca görevleri arasındadır. Son
dönemlerde güncellen tenis kuralları nedeniyle bu çeviriyi yapma gerekliği
doğmu tur.
Bu çerçevede Türkiye Tenis Federasyonu Merkez Hakem Kurulu olarak,
güncellenen oyun kurallarını siz değerli akemlerimizin bilgisine sunuyoruz.
Camiamızın önemli bir payda ı olan siz hakemlerimizin deneyimi ve
profesyonelliğiyle tenisi daha çok sevilen ve popüler bir spor haline
getireceğimize inancımız tamdır.
Tenis kuralları kitabımızın 2020 versiyonunun modern akemlik anlayı ımızın
bir parçası olarak kabul ediyor tüm akemlerimize ı ık tutmasını umuyoruz.

Türkiye Tenis Federasyonu
Merkez Hakem Kurulu
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EMEĞİ GEÇENLER
ÇEVİRİ
Haluk TORUN (Silver Badge Referee / Bronze Badge Chair Umpire)
KONTROL VE DÜZENLEMELER
Erkan ÇAĞLAYAN

(Merkez Hakem Kurulu Ba kanı)

Toygar ALAGÖZ

Ahmet SERT

(Silver Badge Referee / Bronze Badge Chair
Umpire)
(Bronze Badge Chair Umpire / White Badge
Referee)
(Bronze Badge Chair Umpire / White Badge
Referee)
(Bronze Badge Chair Umpire / White Badge
Referee)
(White Badge Referee / Ulusal Kule Hakemi)

Me met Kubilay ŞAHİN

(Ulusal Ba

Soner Sivri
Serdar SUMER
İlker ÖRT

akem/ Ulusal Kule Hakemi)

Not: Aksi belirtilmedikçe Tenis Kuralları em kadın hem de erkek oyuncular
için geçerlidir.
Not: EK V bölümünde bilinen ve onaylanan bütün alternatif yöntemler
puanlamalar ve prosedürler bel rt lm t r. Buna ek olarak, tek taraflı veya lg l
kurumlar kend aralarında anla ıp ITF n onayını alarak sınırlı sayıda veya
zaman aralığında bu kurallarla lg l varyasyonlar yapab l rler. Bu varyasyonlar
lan ed len ITF kurallarına eklenmez ve onaylanmı deneme süres n n
sonunda sonucun ITF e rapor edilmesi gerekir.
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1.

KORT

Kort bir dikdörtgendir. 23 77m (78 f t) uzunluğunda 10 7m (3
gen l ğ nded r. Tekler müsabakası ç n gen l k 8 23m (27 fit) dir.

f t)

Kort, 1,07m (3.1/2 fit) yüksekl ğ ndek k d reğ n üzer nden geçen çelik tel veya
kordona asılmı durumdak f le le ortadan k ye ayrılmı tır. F le gerg n ol- malı
d rekler arasını tamamen doldurmalı ve topun geçmeyeceğ kadar sık
dokunmu olmalıdır. F len n orta yüksekl ğ 0 1 m(3 f t) olup, fileyi tutan çel k
tel n üzer nden geçerek yere sab tlenen b r orta bant le f len n yüksekl ğ ve
gerg nl ğ ayarlanır. F len n üzer ndek çel k tel b r bant tarafından (f le bantı)
örtülü olmalıdır. File bantı ve orta bant tamamıyla beyaz olmalıdır.
-

Çelik tel veya kordonun kalınlık bakımından çapı maksimum 0 8cm (1/3
inç) olmalıdır.
Orta bandın geni liği maksimum 5cm (2 inç) olmalıdır.
File nin bandının geni liği çelik telin er iki yanından a ağı doğru
minimum 5cm (2 inç) ve maksimum 35cm (2 ½ inç) olmalıdır.

Ç ftler maçları ç n f le d reğ n n merkez ç ftler kort ç zg ler n n dı ından
dı arıya doğru her iki taraf için 0 1 cm (3 fit) dir.
Tekler maçlarında eğer tekler filesi kullanılıyor ise f le d reğ n n merkez tekler
kort ç zg ler n n dı ından itibaren her iki taraf için 0 1 cm (3 fit) d r. Eğer
çiftler filesi kullanılıyor ise, o zaman file 1,07 m (3.1/2 fit) yüksekl ğ nde k adet
tekler sopası ile desteklenir. Tekler sopasının merkezi tekler kort ç zg ler n n
dı ından dı arıya her iki taraf için 0 1 cm (3 fit) dir.
-

Çiftler direğinin eni / çapı 15cm ( inç) den büyük olamaz.
Tekler sopasının eni / çapı 7 5cm (3 inç) den büyük olamaz.
File direği ve tekler sopası fileyi tutan telin 2 5cm (1 inç) den fazla
üzerinde olamaz.

Kortun sonundaki çizgilere ‘ arka çizgiler ve kortun yanındaki çizgilere ‘ yan
çizgiler denir.
Tekler yan çizgileri arasında fileye paralel olarak ve filenin er iki tarafından
6,40cm (21 fit) uzaklıkta çizilmi iki çizgi vardır. Bu çizgilere ‘ servis çizgileri
denir. Filenin er iki tarafında servis çizgileri ve file arasında kalan ‘ orta servis
çizgisi ile tam ortadan ikiye ayrılarak ‘ servis karelerini olu turur. Servis orta
çizgisi tekler yan çizgilerine parelel olarak çizilmi ve tam ortalanmı tır.
Arka çizgiler 10cm ( inç) uzunluğunda bir i aret ile ortadan ikiye ayrılmı tır.
Bu i aret ‘‘orta i areti olup kortun içine doğru yan çizgilere paralel çizilmi tir.
Orta servis çizgileri ve orta i areti 5cm (2 inç) geni liğindedir.
Kortun diğer çizgilerinin eni 2 5cm (1 inç) ve 5cm (2 inç) arasında
olmalıdır sadece arka çizginin kalınlığı maksimum 10cm ( inç)
geni liğinde olabilir.
Korttaki bütün ölçüler çizgilerin dı ından alınmalıdır ve çizgilerin rengi kortun
-
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zemininin rengi ile tamamıyla zıt renklerde olmalıdır.
Ek III te belirtilenlerin dı ında kortun zeminine fileye bantlara direklere ve
tekler sopalarına reklam almak yasaktır.
Yukarıda açıklanan kort ölçülerine ek olarak Ek VII de 10 ya
müsabakalar için tanımlanan Kırmızı ve Turuncu kortlar kullanılabilir.

ve altı

Not: Arka çizgi ve yan çizgiler ile teller arasında olması gereken minimum
mesafeler Ek IX da belirtilmi tir.
2.
DEMİRBAŞLAR
Korttaki demirba lar; arka ve yandaki telleri seyircileri seyircilerin oturdukları
koltukları ve tribün alanı kortun etrafındaki ve üzerindeki bütün sabit cisimleri,
hakem kulesini çizgi akemi/lerini net akemini ve olması gerektiği yerde
olan top toplayıcıları içerir.
Çiftler filesi ile oynanan tekler maçında tekler sopası ile çiftler direği arasında
kalan bölüm demirba olarak kabul edilir filenin ya da direğin bir parçası
olarak kabul edilmez.
3.
TOP
Toplar ITF tarafından onaylanıp Ek I de detaylı olarak belirtilen kurallara
tamamen uygun olmalıdır.
Uluslararası Tenis Federasyonu EK I de belirtilen bütün kuralları uygulayarak
sunulan topları ve prototipleri inceler ve oynamaya uygun olup olmadığına
karar verir. Böyle bir kararı kendi insiyatifi üzerine verebilir veya da ilinde
herhangi bir oyuncu, ekipman, üretici veya Ulusal Federasyon ve onun üyeleri
olmak üzere gerçek ilgisi olan er angi bir kanal tarafından uygulama ile
verilebilir.
Turnuva organizasyonu mutlaka turnuvadan önce iki maddeyi anons etmelidir;
-

Maçların kaç top ile oynanacağı (2 3
Olacak ise top deği im zamanını.

veya 6)

Top deği imi:
I.

II.

Kararla tırılan tek sayılı oyundan sonra yapılır. Ancak ısınma
süresi iki oyun olarak sayıldığı için ilk top deği imi belirlenen
sayıdan iki oyun öncesinde deği tirilir. Tie-break oyunu top deği imi
bakımından bir oyun olarak sayılır. Tie-break oyunundan önce top
deği imi yapılmaz. Top deği imi tie-break ba langıcına denk
geldiyse böyle bir durumda bir sonraki setin ikinci oyunundan önce
veya
Bir sonraki setin ba langıcında yapılır.

Eğer oyun esnasında top patlar ise puan tekrarlanır.
Durum 1: Puanın sonunda topun yumu amı
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olduğu görülüyor. Puan

tekrarlanmalı mıdır?
Karar: Eğer top yumu amı sa patlamamı sa puan tekrarı yapılmaz.
Not: Turnuavada kullanılan toplar ITF listesinde yayınlanmı olmalı ve top
kutularının üzerinde ‘ ITF tarafından onaylanmı tır ibaresi bulunmalıdır.
4.
RAKET
Raketler Tenis Kuralları altında oyun için kabul edilmi oyunun gereçleridir
ancak Ek II de belirtilmi olan açıklamalara kesinlikle uygun olmalıdır.
Uluslararası Tenis Federasyonu Ek II de belirtilen bütün kuralları
uygulayarak üretilmi bütün raketleri ve prototipleri inceler ve oynamaya
uygun olup olmadığına karar verir.
Durum 1: Raketin vuru alanına birden fazla tel çekimine izin verilir mi?
Karar: Hayır. Kurallar tel çekiminin nasıl olacağından ba setmi tir. (Bakınız
Ek II)
Durum 2: Vuru alanı düzlem olma özelliğini kaybetmese bile aynı delikten iki
tel geçirilerek çekilmi raket nizami olarak kabul edilir mi?
Karar: Hayır.
Durum 3: Raketin tellerine titre im önleyici alet takılabilir mi? Takılabilirse
nereye?
Karar: Evet ama sadece örülü alanın dı ında kalan yerlere takılabilir.
Durum : Puan oynanırken raketin teli kopuyor. Oyuncu bir sonraki puana
kopuk telli raketle ba layabilir mi?
Karar: Evet, organizasyon tarafından açıkca yasaklanmadığı sürece
ba layabilir.
Durum 5: Bir oyuncu, oyunun herhangi bir yerinde, iki raket birden kullanabilir
mi?
Karar: Hayır.
Durum : Rakete vuru ları etkileyebilecek pil takılabilir mi?
Karar: Hayır. Enerji kaynakları oldukları için rakete pil güne enerji pilleri ve
benzeri ci azların takılması yasaklanmı tır.
OYUN İÇİNDEKİ SKOR
Standart oyun
Standart oyunda skor önce servis atanın puanı söylenerek a ağıdaki
gibi anons edilir:
Puansız
‘‘Sıfır
1. puan
‘‘15
2. puan
‘‘30
3. puan
‘‘ 0
4. puan
‘‘oyun
Eğer er iki oyuncu/takım üçer puan kazanmı lar ise skor ‘‘berabere
olmu tur. Beraberlikten sonraki puanı kazanan oyuncu/takım ‘‘Avantaj
5.
a.

7

kazanmı tır. Eğer bir sonraki puanı da aynı oyuncu/takım kazanırsa ‘‘Oyun u
da kazanmı olur.
Eğer tekrar ‘‘berabere olursa arka arkaya iki puan kazanan oyuncu/takım
‘‘Oyun u kazanır.
b.
Tie-break oyunu
Tie-break oyunu esnasında puanlar ‘‘Sıfır ‘‘1 ‘‘2 ‘‘3 … olarak
devam eder. Arada en az ‘‘iki puan fark olmak artı ile ‘‘7 puan alan ilk
oyuncu/takım ‘‘oyunu ve ‘‘seti kazanır. Gerekirse iki puan fark sağlanıncaya
kadar tie-break oyunu devam eder.
Tie-break oyununa servis atma sırası gelen oyuncu ba lar. Birinci puan
oynandıktan sonra servis atma sırası rakibine (çiftler maçı ise servis sırası
gelen oyuncuya) geçer ve bundan sonra oyuncular tie-break oyunu bitene
kadar er iki puan için servis kullanırlar (çiftler maçında servis sıralaması set
içindeki sıralama ile aynıdır ve öyle devam etmelidir).
Tie-break oyununa servis atarak ba laması gereken oyuncu/takım bir
sonraki setin ilk oyununa kar ılayan olarak ba lar.
Bunlara ek olarak alternatif puanlama yöntemleri Ek V te bulunabilir.
6.
SET İÇİNDEKİ SKOR
Set içindeki skor metotlarında deği ik metotlar uygulanabilir. İlk iki ana metod;
‘‘Avantaj Set ve ‘‘Tie-break Set metodlarıdır. Hangisinin uygulanacağı
turnuvadan önce ilan edilir. Eğer ‘‘Tie-break Set uygulanacağı ilan edilmi se
final seti nin de ‘‘Tie-break Set mi ‘‘Avantaj Set mi olacağı ilan edilmek
zorundadır.
a.
‘‘Avantaj Set
Altı oyunu kazanan ilk oyuncu/takım ‘‘Seti kazanmı olur. Ancak en az
iki oyun farkla kazanılmı olması gerekir. Bu iki oyunluk fark sağlanana kadar
sete devam edilir.
b.
‘‘Tie-break set
Altı oyunu kazanan ilk oyuncu/takım ‘‘Seti kazanmı olur. Ancak en az
iki oyun farkla kazanılmı olması gerekir. Oyunlar - olursa ‘‘Tie-break
oyunu oynanır.
Bunlara ek olarak alternatif puanlama yöntemleri Ek V te bulunabilir.
7.
MAÇ İÇİNDEKİ SKOR
Bir maç 3 set üzerinden (oyuncu/takım maçı kazanmak için 2 set kazanmalı)
veya 5 set üzerinden (oyuncu/takım maçı kazanmak için 3 set kazanmalı)
oynanır.
Bunlara ek olarak alternatif yöntemler Ek V te bulunabilir.
8.
SERVİS ATAN & KARŞILAYAN
Oyuncular/takımlar filenin ayrı taraflarında dururlar. ‘‘Servis atan topu oyunu
sokarak ilk puanı ba latan oyuncudur. ‘‘Servis kar ılayan ise servis atan
oyuncu tarafından oyuna sokulan topu kar ılamaya azır olan oyuncudur.
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Durum 1: Servis kar ılayan oyuncu kort çizgilerinin dı ında durabilir mi?
Karar: Evet servis kar ılayan oyuncu filenin kendi tarafında kalan bölümünde
çizgilerin içinde veya dı ında herhangi bir yerde ve istediği pozisyonda
bekleyebilir.
9.
SAHA & SERVİS SEÇİMİ
Maçın ilk oyunu için ısınmaya ba lamadan önce yapılan kura atı ı ile birlikte
sa a seçimi servis atı ı ile ba layacak veya kar ılayacak oyuncu/takım
belirlenir. Kurayı kazanan oyuncu/takım unları seçebilir:
a.
Maçın ilk oyunu için servis atmayı veya kar ılamayı seçebilir bu
durumda rakip oyuncu/takım sa ayı seçer;
veya
b.
Maçın ilk oyunu için sa ayı seçer bu durumda rakip oyuncu/takım
servis atmayı veya kar ılamayı seçebilir:
veya
c.
Yukarıdaki seçimlerden birini rakibinin yapmasını isteyebilir.
Durum 1: Herhangi bir sebeple ısınma esnasında maç durdurulur oyuncular
kortu terk ederlerse korta geri döndüklerinde yeniden seçim yapmayı
isteyebilirler mi?
Karar: Evet. Kura atı ının kazananı deği mez ama er iki oyuncu/takımda
seçimlerini yeniden yapabilir.
10.
SAHA DEĞİŞİMİ
Oyuncular er setin birinci üçüncü be inci ve izleyen tek sayılı oyunların
sonunda sa a deği tirirler. Oyuncular eğer set çift sayılı bir skorla bitmemi
ise er setten sonra da sa a deği tirirler. Böyle bir durumda oyuncular bir
sonraki setin ilk oyunundan sonra sa a deği imi yaparlar.
Tie-break oyunu esnasında oyuncular er altı puanda bir sa a deği tirirler.
Bunlara ek olarak alternatif uygulamalar Ek V te bulanabilir.
11.
TOPUN OYUNDA OLMASI
‘‘Hata veya ‘‘net çağrısı yapılmadığı sürece servis atı ı yapılıp puan bitene
(top ölene) kadar olan sürede topun oyunda olduğu kabul edilir.
12.
TOPUN ÇİZGİYE DEĞMESİ
Oyun alanı çizgilerin dı ından sınırlandırıldığı için çizgiye değen top ‘‘içerde
kabul edilir.
13.
TOPUN DEMİRBAŞA DEĞMESİ
Top oyunda iken; eğer top doğru sa a da sektikten sonra demirba a değerse
topa vuran oyuncu puanı kazanır. Eğer top doğru sa a da sekmeden önce
demirba a değerse topa vuran oyuncu puanı kaybeder.
14.
SERVİS ATMA SIRASI
Her standart oyun bittiğinde servis kar ılayan oyuncu bir sonraki oyun için
servis atan oyuncu olur ve servis kar ılamı oyuncuda servis atan oyuncu
olur.
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Çiftler maçında servis atarak ilk oyuna ba layacak takım kimin servis
atacağına karar verir. Benzer ekilde ikinci oyuna da rakip takım o oyun için
kimin servis atacağına karar verirler. Üçüncü oyun da birinci oyunda servis
atan oyuncunun partneri servis atacaktır. Dördüncü oyunda ise, ikinci oyunda
servis atan oyuncunun partneri servis atacaktır. Bu deği im sırası set bitene
kadar devam eder.
15.
ÇİFTLER OYUNUNDA SERVİS KARŞILAMA SIRASI
İlk oyunda servis kar ılayacak takım ilk oyun ba lamadan önce ilk puanı
kimin kar ılayacağına karar verir. Aynı ekilde ikinci oyun ba lamadan önce
de diğer takım ilk puanı kimin kar ılayacağına karar verir. İlk puan için atılan
servisi kar ılayan oyuncunun partneri ikinci puan için atılacak servisi kar ılar.
Bu deği im sırası oyun ve set bitene kadar devam eder.
Servis kar ılandıktan sonra takımdaki iki oyuncu da topa vurabilir.
Durum 1: Çiftler takımının bir oyuncusu rakiplerine kar ı tek ba ına
oynayabilir mi?
Karar: Hayır.
16.
SERVİS
Servis areketine ba lamadan emen önce servis atan oyuncu iki ayağı
yerde olacak ekilde arka çizginin gerisinde (çizgiye değmeden) merkez
i areti ayali çizgisinin iç tarafına değmeycek ekilde ve yan çizginin ayali
uzantısını geçmeyecek ekilde durmalıdır.
Servis atan oyuncu bundan sonra istediği yönde topu elinden çıkarıp top yere
dü meden raket ile topa vurarak servis atı ını gerçekle tirir. Servis areketi
oyuncunun raketi topa vurduğunda veya ıska geçtiğinde tamamlanır. Sadece
bir kolunu kullanabilen bir oyuncu topu havaya atmak için raketini kullanabilir.
17.
SERVİS ATIŞI
Standart bir oyunda servis atarken, servis atan oyuncu kortun alternatif
yarısının arkasında duracaktır. Her oyun kortun sağ yarısından servis atılarak
ba lar.
Tie-break oyununda ilk servis atı ı kortun sağ yarısından yapılarak ba lanıp
servis atı ı kortun alternatif yarılarından yapılarak devam eder.
Servis atı ı servis kar ılayan tarafından kar ılanmadan önce netin üzerinden
geçmeli ve çapraz olacak ekilde servis karesine dü melidir.
18.
AYAK HATASI
Servis hareketi esnasında servis atan oyuncu unları yapmamalı;
a.
Yürüyerek ya da ko arak posizyon deği tirmek buna ragmen ufak
ayak hareketlerine izin verilir; ya da
b.
Arka çizgiye er angi bir ayağı ile değerse; ya da
c.
Yan çizgilerin ayali uzantısını er angi bir ayağı ile geçerse; ya da
d.
Merkez i aretinin ayali uzantısına er angi bir ayağı ile değerse.
Eğer servis atan oyuncu bunlardan birisini i lal ederse ‘‘Ayak Hatası yapmı
olur.
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Durum 1: Tekler maçında servis atan oyuncu arka çizginin gerisinden olmak
kaydıyla tekler çizgisi ile çiftler çizgisi arasında kalan kısımdan servis atabilir
mi?
Karar: Hayır.
Durum 2: Oyuncu servis atarken ayaklarından bir veya ikisini kaldırabilir mi?
Karar: Evet.
19.
SERVİS HATASI
Servis atan oyuncu a ağıdıkalerden birisini i lal ederse servis ‘‘ ata olur;
a.
Servis atan oyuncu 16, 17 ve 18nci kurallardan birini ihlal ederse; ya da
b.
Servis atan oyuncu topa vurmaya çalı ıp ıskalarsa; ya da
c.
Servis atılan top doğru kareye dü meden önce demirba lardan birine
tekler sopasına veya file direğine değerse; ya da
d.
Servis atılan top servis atan oyuncuya veya partnerine ya da bu
oyuncuların giydikleri veya ta ıdıkları e yalara değerse.
Durum 1: Oyuncu servis atmak için topu avaya atmı ama topa vurmaktan
vazgeçip tutmu tur. Bu bir ata mıdır?
Karar: Hayır. Servis atan oyuncu topu avaya attıktan sonra topa vurmaktan
vazgeçerse topu eliyle veya raketiyle tutabilir ya da topun yere dü mesine izin
verebilir.
Durum 2: Çiftler direği ve tekler sopasıyla oynanan bir tekler maçında servis
atılan top tekler sopasına çarptıktan sonra doğru servis karesine dü mü tür.
Bu bir hata mıdır?
Karar: Evet.
20.
İKİNCİ SERVİS
Yanlı taraftan atılmadığı sürece birinci serviste hata yapan oyuncu, oyunu
geciktirmeden kortun aynı yarısından ikinci servisini kullanır.
21.
SERVİS ATMA & KARŞILAMA ZAMANI
Servis atan oyuncu kar ılayan azır olana kadar servisi atmamalı. Bununla
birlikte kar ılayan oyuncu servis atan oyuncunun ızına yeti melidir ve servis
atan oyuncu azır olduğunda kar ılamaya azır olmalıdır.
Kar ılayan oyuncu topu kar ılamayı denerse bu kar ılayanın azır olduğunu
gösterir. Eğer servis kar ılayacak oyuncu azır olmadığını gösteren bir
durum içerisinde ise servis atılmı bile olsa ata çağrısı yapılmaz.
22.
SERVİS TEKRARI
Eğer a ağıdakilerden birisi gerçekle irse atılan servis tekrarlanır:
a.
Servis atılan top fileye orta banda veya file bandına çarptıktan sonra
doğru servis karesine dü erse ya da fileye orta banda veya file bandına
çarptıktan sonra yere dü meden önce rakibine ya da partnerine veya bunların
ta ıdıkları giydikleri bir nesneye çarparsa; ya da
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b.
Kar ılayan oyuncu azır değilken servis atılmı ise.
Servis tekrarında sadece atılan servis sayılmaz ve servis atan oyuncu aynı
servisi tekrar atar fakat da a önce yapılmı servis atası aynen kalır.
Bunlara ek olarak kabul edilmi alternatif prosedürler Ek V te bulunabilir.

23.
PUAN TEKRARI (Let)
Puan tekrarı (Let) çağırısı yapılan bütün durumlarda ikinci servisin tekrarı
(Net) için yapılan çağrı ariç puanın tamamı tekrarlanır.
Durum 1: Top oyunda iken ba ka bir top yuvarlanarak korta girmi tir ve Puan
Tekrarı (Let) çağrısı yapılmı ır. Servis atan oyuncu birinci servisinde hata
yapmı ve puan ikinci servis ile ba lamı tı. Bu durumda servis atan oyuncu
birinci servis mi, ikinci servis ile mi oyuna ba lamalıdır?
Karar: Birinci servis puanın tamamı tekrarlanmalıdır.
24.
OYUNCUNUN PUANI KAYBETMESİ
A ağıdakilerden birisini yapan oyuncu o puanı kaybeder:
a.
Oyuncu arka arkaya iki servis atası yaparsa; ya da
b.
Oyuncu top arka arkaya iki kez sekmeden önce topu kar ılayamamı
ise; ya da
c.
Oyuncunun kar ıladığı top doğru kortun dı ına dü mü ise ya da yere
dü meden kortun dı ındaki bir nesneye çarpmı ise; ya da
d.
Oyuncunun kar ıladığı top yere dü meden er angi bir demirba a
değerse: ya da
e.
Oyuncu top yere dü meden servisi kar ılarsa; ya da
f.
Oyuncu oyunda olan topu kasıtlı olarak raketi ile yakalar veya ta ırsa
veya bilerek topa raketi ile aynı anda bir kereden fazla vurursa; ya da
g.
Top oyunda iken oyuncunun raketi elinde olsun ya da olmasın giydiği
veya ta ıdığı er angi bir nesne fileye file direğine ya da tekler direğine
filenin bandına veya orta banda fileyi ta ıyan çelik tele veya kordona ya da
rakibin kortuna dokunursa; ya da
h.
Eğer oyuncu topa top fileyi geçmeden vurursa; ya da
i.
Oyundaki top oyuncunun elinde tuttuğu raket ariç oyuncunun
vücuduna veya giydiği ta ıdığı er hangi bir nesneye dokunursa; ya da
j.
Oyundaki top oyuncunun raketi elinde değilken rakete dokunursa; ya
da
k.
Top oyunda iken oyuncu kasıtlı olarak raketin yapısal eklini veya
özelliğini deği tirirse; ya da
l.
Çiftler maçında iki oyuncu birden aynı anda topa dokunursa.
Durum 1: Oyuncu birinci servisi attıktan sonra raket elinden fırlamı ve top
yere dü meden önce fileye çarpmı tır. Bu bir servis atasımıdır yoksa oyuncu
puanı kaybeder mi?
Karar: Servis atan oyuncu puanı kaybeder çünkü top oyunda iken raketi fileye
temas etmi tir.
Durum 2: Oyuncu birinci servisi attıktan sonra raket elinden fırlamı ve top
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servis karesinin dı ına dü tükten sonra fileye çarpmı tır. Bu bir servis atası
mıdır yoksa oyuncu puanı kaybeder mi?
Karar: Bu bir servis atasıdır çünkü raket fileye değdiğinde top artık oyunda
değildi.
Durum 3: Çiftler maçında atılan servis servis karesinin dı ına doğru giderken
top yerde sekmeden önce kar ılayan oyuncunun partneri fileye dokunmu tur.
Doğru karar nedir?
Karar: Kar ılayan takım puanı kaybeder çünkü kar ılayan oyuncunun partneri
top halen oyundayken fileye dokunmu tur.
Durum 4: Oyuncu topa vurmadan önce veya vurduktan sonra filenin ayali
uzantısını geçerse puanı kaybeder mi?
Karar: Oyuncu her iki durumda da rakibinin oyun sa ası alanına
dokunmadıkça puanı kaybetmez.
Durum 5: Oyuncu top oyunda iken filenin üzerinden rakibinin sa asına
atlayabilir mi?
Karar: Hayır oyuncu puanı kaybeder.
Durum 6: Oyuncu raketini topa fırlatıyor ve raket topla birlikte rakibinin
sa asına dü üyor. Rakip oyuncunun bu topa yeti me ansı yok. Puanı kim
kazanır?
Karar: Raketini fırlatan oyuncu puanı kaybeder.
Durum 7: Atılan servis doğru kareye dü meden önce top kar ılayana veya
partnerine çarpıyor. Puanı kim kazanır?
Karar: Servis ‘‘Net değildi ise servis atan puanı kazanır.
Durum 8: Kort çizgilerinin dı ında bekleyen bir oyuncu bariz dı arı gitmekte
olan bir topa vurur ya da tutarsa karar ne olmalıdır?
Karar: Top doğru ekilde kar ılanmadığı sürece oyuncu puanı kaybeder.
25.
TOPUN KURALLARA UYGUN KARŞILANMASI
Eğer a ağıdaki durumlar olu ursa top kurallara uygun kar ılanmı tır:
a.
Kural 2 ve 2 (d) de belirtilenler dı ında top fileye file direği/tekler
sopasına, kordona ya da çelik tele orta banda veya file bandına çarptıktan
sonra doğru sa aya dü erse; ya da
b.
Top oyuna girip doğru sa a da sektikten sonra spin alarak veya uçarak
tekrar netin arkasına geçerse oyuncu Kural 2 ü i lal etmeden topu
kar ılarsa; ya da
c.
Kural 2 ve 2 (d) de belirtilenler dı ında top file direğininin dı ından
üzerinden veya yanından atta file direğine değerek doğru sa aya dü erse;
ya da
d.
Top tekler sopası ile file direğinin arasından ve file kordonunun
altından fileye file kordonuna ve file direğine değmeden doğru sa aya
dü erse; ya da
e.
Oyuncunun raketi kendi sa asında topa vurduktan sonra netin
üzerinden geçer ve top doğru sa aya dü erse; ya da
f.
Oyuncunun vurduğu top doğru sa ada areketsiz duran topa
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çarparsa.
Durum 1: Bir oyuncunun vurduğu top tekler sopasında çarptıktan sonra doğru
sa aya dü üyor. Bu top kurallara uygun kar ılanmı mıdır?
Karar: Evet. Ancak eğer servis atı ı esnasında top tekler sopasına çarparsa
atılan servis ata olarak kabul edilir.
Durum 2: Top oyunda iken doğru sa ada areketsiz duran bir topa çarpıyor.
Doğru karar ne olmalıdır?
Karar: Oyun devam eder. Ancak eğer doğru topun kar ılandığından emin
değilsek puan tekrarı yapılmalıdır.
26.
ENGELLEME
Eğer bir oyuncu puan esnasında rakibinin kasıtlı bir davranı ından dolayı
engelleniyorsa puanı kazanır.
Ancak bir oyuncu rakibinin kasıtsız bir davranı ından dolayı veya oyuncuların
kontrolünde olmayan kort dı ından gelen bir engelleme de (demirba lar
ariç) oynanan puan tekrarlanmalıdır.
Durum 1: Kasıtlı yapılmayan raketin topa iki kez teması engelleme midir?
Karar: Hayır. Kural 2 (f) e bakınız.
Durum 2: Bir oyuncu rakibinin engellendiğini
durdurmu tur. Bu bir engelleme midir?
Karar: Hayır oyuncu puanı kaybeder.

dü ünmü

ve

oyunu

Durum 3: Oynanan top oyun esnasında kortun üzerinde uçan bir ku a
çarpıyor. Bu bir engelleme midir?
Karar: Evet puan tekrarlanmalıdır.
Durum : Puan esnasında puan ba lamadan önce oyuncunun tarafında
kortun üzerinde duran bir top ya da ba ka bir nesne oyuncuyu puan
ba ladıktan sonra engellerse, bu bir engelleme midir?
Karar: Hayır.
Durum 5: Çiftler maçında servis atan ve kar ılayan oyuncuların partnerleri
nerde durabilirler?
Karar: Servis atan veya kar ılayan oyuncuların partnerleri filenin kendi
taraflarındaki alanda çizgilerin içinde veya dı ında istedikleri yerde ve
pozisyonda bekleyebilirler. Ancak bunu yaparken rakibi için bir engelleme
olu tururlar ise engelleme kuralı uygulanır.
27.
HATALARIN DÜZELTİLMESİ
Tenis kurallarında er angi bir ata yapılmı ise prensip olarak oynanmı
puanlar aynen kalır ve ata a ağıdaki maddeler izlenerek emen düzeltilir:
a.
Standart veya tie-break oyununda eğer servis atan oyuncu yanlı yarı
sa adan servis atmı ise ata farkedildiği anda düzeltilir ve servis skora bağlı
olarak doğru yarı sa adan atılır. Eğer ata birinci servis hata olduktan sonra
farkedilmi ise bu ata kalır.
b.
Standart veya tie-break oyununda, eğer oyuncular kortta yanlı
sahadalar ise, bu hata farkedilir farkedilmez düzeltilmeli ve servis atan oyuncu
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skora bağlı olarak doğru sa adan servis atmalı.
c.
Standart oyunda servis atma sırası karı mı ise ata fark edildiği anda
düzeltilmeli ve orijinal sırada servis atması gereken oyuncu servis atmalı.
Ancak, bu ata oyun tamamlandıktan sonra farkedilmi ise servis atma sırası
setin sonuna kadar deği tiği ekilde devam eder. Bu durumda top deği imi
normalde yapılması gereken oyundan bir oyun sonra yapılır.
Hata farkedilmeden önce rakip tarafından yapılan servis atası geçerli
olmayacaktır.
Çiftler maçında partnerlerden birisi diğerinin yerine yanlı lık ile servis atmı
ve ata olmu ise servis sırasındaki yanlı lık fark edildiğinde bu ata kalır.
d.
Tie-break oyununda servis atma sırası karı mı ve ata e it sayıda
puanlardan sonra farkedilmi ise
ata der al düzeltilir. Eğer ata tekli
sayılardan sonra farkedilmi ise servis sırası deği tiği gibi kalır.
Hata farkedilmeden önce rakip tarafından yapılan servis atası geçerli
olmayacaktır.
Çiftlerde maçında partnerlerden birisi diğerinin yerine yanlı lık ile servis atmı
ve ata olmu ise servis sırasındaki yanlı lık fark edildiğinde bu ata kalır.
e.
Çiftler maçındaki standart veya tie-break oyununda servis kar ılayan
partnerlerin yerleri karı mı ise bu ata o oyunun sonuna kadar bu ekilde
kalır. Aynı set içinde tekrar servis kar ılama sırası gelir ise orijinal yerlerinden
servis kar ılarlar.
f.
‘‘Avantaj Set oynanması gerekir iken oyunlar - olduğunda tie-break
oyununa ba lanmı ve sadece bir puan oynanmı sa ata emen düzeltilir.
Eğer ata ikinci puan için top oyuna girdikten sonra farkedilir ise sete artık
‘‘Tie-break Set olarak devam edilir.
g.
‘‘Tie-break Set oynanması gerekir iken oyunlar - olduğunda
standart oyuna oyuna ba lanırsa; sadece bir puan oynanmı ise ata emen
düzeltilir. Eğer ata ikinci puan için top oyuna girdikten sonra farkedilir ise,
sete oyunlar 8-8 olana kadar (veya üzeri çift sayılar) ‘‘Avantaj Set olarak
devam edilir sonrasında tie-break oyunu oynanır.
h.
Final seti ‘‘Maç Tie-break olması gerekirken ‘‘Avantaj Set veya ‘‘Tiebreak Set ba lanırsa sadece bir puan oynanmı sa ata emen düzeltilir.
Fakat ikinci puan için top oyuna girmi ise oyuncu veya takımlardan birisi 3
oyun alana kadar (ki seti kazanmı sayılır) set devam eder. Eğer oyunlar 2-2
olursa ‘‘Maç Tie-break oyununa ba lanır. Ancak ata be inci oyunun ikinci
puanı için top oyuna girdikten sonra farkedilirse set ‘‘Tie-break Set olarak
devam eder. (Ek V e bakınız)
i.
Eğer top deği imi doğru zamanında yapılmamı ise sıra tekrar yeni
toplarla servis atması gereken oyuncuya/takıma geldiğinde top deği imi
yapılır. Sonraki top deği imi bu oyundan itibaren sayılarak kararla tırılmı
olan aralıkta yapılır. Top deği imi oyun içinde yapılmamalıdır.
28.
KORTTAKİ HAKEMLERİN ROLÜ
Maçlar için atanmı akemlerin rolü ve sorumlulukları Ek VI da bulunabilir.
29.
OYUNUN SÜREKLİLİĞİ
Prensip olarak oyun maçın ba lamasından (maçın ilk servisi oyuna girdiği
andan) maç bitene kadar durmadan devam etmelidir.
a.

Puanlar arasındaki süre maksimum yirmibe (25) saniyedir. Oyuncular
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oyun sonlarında sa a deği imi yaparlar iken dinlenme süresi maksimum
doksan (90) saniyedir. Ancak, her setin birinci oyunundan sonra ve tie-break
oyunu esnasında oyuncuların sa a deği imi dinlenmeksizin yapılır.
Her setin sonunda maksimum yüz yirmi (120) saniyelik bir dinlenme süresi
vardır.
Maksimum süre son puanın bittiği (topun öldüğü) andan itibaren sonraki puan
için ilk servisin atıldığı ana kadar geçen süredir.
Turnuva organizatörleri sa a deği imi olan doksan ( 0) saniyelik sürenin ve
set aralarındaki yüz yürmi (120) saniyelik sürenin uzatılması talebi ile TTF ye
ba vurabilir.
b.
Eğer oyuncunun kontrolü dı ında kıyafeti ayakkabısı veya diğer gerekli
malzemeleri (raket ariç) deformasyona uğrar veya deği tirilmesi gerekir ise
kendisine bu sorununu gidermesi için makul bir ek süre verilir.
c.
Oyuncuya kondisyonunu düzeltmesi için fazladan bir süre verilmez.
Ancak oyuncu tedavi edilebilir bir sağlık sorunu geçirdiğinde bu sorunu
giderebilmek için bir kez üç dakikalık ‘‘sağlık molası isteyebilir. Eğer
turnuvadan önce ilan edilmi ise sınırlı sayıda tuvalet/elbise deği imi molası
alabilir.
d.
Organisazyon turnuva ba lamadan önce ilan etmek ko ulu ile
maksimum on (10) dakikalık dinlenme süresi verebilir. Bu süre 5 setlik bir
maçın 3. setinden sonra ve ya 3 setlik bir maçın 2. setinden sonra alınabilir.
e.
Turnuva organisazyonu aksi bir karar almadığı sürece ısınma süresi
maksimum be (5) dakikadır.
30.
TAKTİK VERME
Her angi bir ekilde oyuncu ile ileti im kurmak öneri veya direktif vermek
‘‘Taktik Verme olarak kabul edilir.
Takım maçlarında sa ada oturan takım kaptanları set aralarında ve oyun
aralarında taktik verebilirler. Ancak, her setin ilk oyununun sonundaki saha
deği imi ile tie-break oyunu sa a deği imi esnasında taktik veremezler.
Bunun dı ındaki bütün maçlarda taktik verilemez.
Durum 1: Eğer antrenör gizli bir ekilde el i areti ile taktik veriyorsa,
oyuncunun bu ekilde taktik almaya izni var mıdır?
Karar: Hayır.
Durum 2: Eğer oyuna ara verilmi ise oyuncu taktik alabilir mi?
Karar: Evet.
Durum 3: Oyuncu maç esnasında kortun içinde taktik alabilir mi?
Karar: Kort içinde taktik almanın izin verildiği turnuvalarda oyuncunun
önceden belirtmi olduğu antrenörü kortun içine girip prosedürler ile
belirlendiği ekilde taktik verebilir.
31.
OYUNCU ANALİZ TEKNOLOJİSİ
Oyuncu analiz teknelojileri tenis kuralları çerçevesinde Ek III te belirtilen
tanımlamalara kesinlikle uygun olmalıdır.
Kullanılan malzemelerin onaylanması ITF tarafından yapılır.
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TEKERLEKİ SANDALYE TENİS KURALLARI
Tekerlekli sandalye tenisinde a ağıdaki istisnalar dı ında ITF Tenis kuralları
geçerlidir.
a.
Topun İki Kez Zıplaması
Tekerlekli sandalye oyuncusu topu iki kez sektirme akkına sa pt r. Oyuncu
üçüncü kez zıplamadan topu kar ı sa aya göndermek zorundadır. İk nc
zıplayı ç zg ler n ç nde veya dı ında olab l r.
b.
Tekerlekli Sandalye
Tekerlekli sandalye vücudun bir parçası olarak kabul edilir ve oyuncunun
vücuduyla ilgili bütün kurallar tekerlekli sandalye için de uygulanır.
c.
Servis
Serv s u ek lde atılacaktır:
•
Servis atmadan önce servis atacak oyuncu sabit pozisyonda
olmalıdır. Oyuncu bundan sonra topa vurmadan önce b r t
yapabilir.
•
Serv s atı ı kenar ç zg yle orta serv s areti arasından ve
tekerlekli sandalyeye değmeden gerçekle t r lmel d r.
•
Oyuncunun f z ksel engel klas k ek lde serv s atı ına z n
vermezse oyuncu veya b r yardımcı tarafından top bırakılarak
atı gerçekle t r leb l r. Da a sonra maç boyunca ep aynı
yöntem kullanılmalıdır.
d.

Oyuncunun Puanı Kaybetmesi

Oyuncu topu üç kez sektirirse

A ağıda bel rt len Kural ‘‘e ye bağlı olarak top oyundayken
oyuncu serv s kar ılarken vuru yaparken dönmek veya
durmak veya sab tlemek ç n ayağını veya belden a ağısını
zem ne veya tekerlekl sandalyeye kar ı kullanırsa

Oyuncu topla bulu urken kalçası tekerlekli sandalye ile
temasını keser ise Oyuncu puanı kaybeder.

e.

Sandalyeyi Ayak ile İtme
1. Oyuncunun fiziksel engeli klasik ekilde sandalyeyi itmesine izin
vermez ise bir ayağını kullanarak sandalyeyi areket ettirebilir.
2. Kural e-1 e bağlı olarak oyuncu sandalyesini areket ettirmek
için bir ayağını kullanabiliyor olsa bile:
a) Raketi ileri doğru sallarken ve topa vurduğu anda
b) Servis hareketi ba ladığı andan topa vurduğu ana kadar,
ayağının er angi bir bölümü zeminle temas edemez.
3. Oyuncu bu kuralı i lal eder ise puanı kaybeder.

f.
Tekerlekli Sandalye / Engelsiz oyuncu Tenisi
Tekerlekli sandalye oyuncusu engelsiz oyuncu ile tekler ya da çiftler maçı
yaparken partner veya rakip olduklarında engelli oyuncu Tekerlekli Sandalye
Tenis Kuralları na engelsiz oyuncu Tenis Kuralları na göre değerlendirirler.
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Örneğin: engelsiz oyuncu topu bir kez sektirebilirken engelli oyuncu topu iki
kez sektirebilir.
Ten s Ku alla ının De

mes

Tenis Kurallarının yazılı resmi dili kesinlikle ve da ma İng l zced r. Kurallarda
değ kl k yapmak veya yorum get rmek Yıllık Genel Kurul Toplantısında veya
ITF Tüzüğünün 17. Maddes (Not ce of Resolut on) uyarınca sten len
değ kl ğ çeren b ld rge Federasyon tarafından alınmı se ve Federasyonda
2/3 lük çoğunluk bu yönde karar almı se sağlanab l r.
Toplantıda çoğunluğu sağlayan kurul üyeler kar ı çıkmazlar se yapılan
er ang b r kural değ kl ği takip eden Ocak ayının ilk gününden itibaren
geçerli olacaktır.
Yönetim Kurulu b r sonrak Genel Toplantıda onaylanması ko ulu le kural
yorumları akkında ortaya çıkabilecek acil soruları çözmeye ve yanıtlamaya
yetkilidir.
Bu kural Genel Kurul Toplantısında oyb rl ğ le kabul ed lmed kten sonra
b r zaman değ t r lemez.
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EK I
TOP
Ek I deki bütün ölçümler S1 ünitesi önceliği gözetilerek alınmalıdır.
a.
Topun dı yüzeyi beyaz veya sarı keçeyle kaplanmı kategori 3
(kırmızı) toplar ariç olmalıdır. Bu keçenin ek yerleri ise diki siz olmalıdır.
b.
Topun özellikleri
standartları sağlamalıdır.

a ağıdaki tablo ve paragraf ‘‘d de belirtilen

TİP 1

TİP 2

TİP 3

YÜKSEK

(HIZLI)

(ORTA)

(YAVAŞ)

RAKIM

AĞIRLIK
ÖLÇÜ

56,0-59,4 gr 56,0-59,4 gr
6,54-6,86 cm 6,54-6,86 cm

56,0-59,4 gr
7,00-7,30 cm

56,0-59,4 gr
6,54-6,86 cm

SEKME
İLERİ
DEFORMASYON
DÖNÜŞ
DEFORMASYON
RENK

138-151 cm
135-147 cm
0,56-0,74 cm 0,56-0,74 cm

135-147 cm
0,56-0,74 cm

122-135 cm
0,56-0,74 cm

0,74-1,08 cm 0,80-1,08 cm

0,80-1,08 cm

0,80-1,08 cm

Beyaz veya
Sarı

Beyaz veya
Sarı

Beyaz veya
Sarı

Beyaz veya
Sarı

Notlar:
TİP 2 topu basınçlı veya basınçsız olabilir. Basınçsız topun iç basınç kat
sayısı 7 kPa (1psi) den fazla olamaz. Bu tip toplar turnuvadan 0 gün önce
veya da a fazla süreyle ortama uyum sağladıktan sonra yüksek irtifa
müsabakalarında oynanabilirler.
TİP 3 topu da yüksek irtifada ve çe it zeminde kullanılabilir.
Yüksek irtifa topları basınçlı olup bu özellik kutunun üzerinde belirtilmelidir.
Yüksek irtifa deniz seviyesinden 1 21 mt yükseklikte ba lar.
c.
Bunlara ek olarak paragraf b de belirtilen top çe itleri a ağıdaki
tabloda belirtilen dayananıklılık gereksinimlerini kar ılamalıdır.

MAKSİMUM
DEĞİŞİKLİK

AĞIRLIK

SEKME

0,4 gram

4,0 cm

İLERİ
GERİ
DEFORMASYON DEFORMASYON
0,08 cm
0,10 cm

19

d.
10 ya ve altı turnuvalarda a ağıda özellikleri belirtilen toplar
kullanılabilir.

AĞIRLIK
BOYUT
SEKME
İLERİ
DEFORMASYON
RENK

ÇEŞİT 3
(KIRMIZI)
KÖPÜK
25,0-43,0 gr
8,00-9,00
cm
85-105 cm
-------------Herhangi

ÇEŞİT 3
(KIRMIZI)
STANDART
36,0-49,0 gr

ÇEŞİT 3
(TURUNCU)
STANDART
36,0-46,0 gr

ÇEŞİT 1
(YEŞİL)
STANDART
47,0-51,5 gr

7,00-8,00 cm 6,00-6,86 cm 6,30-6,86 cm
90-105 cm
-------------Kırmızı ve
sarı yada
kırmızı
noktalı sarı

105-120 cm
120-135 cm
1,40-1,65 cm 0,80-1,05 cm
Turuncu ve
sarı yada
turuncu
noktalı sarı

Ye il noktalı
sarı

e.
Topun seki i ağırlığı boyutu deformasyonu ve dayanaklılığı ile ilgili
yapılan bütün testler ITF in güncel yayınına uygun olmalıdır.
KORT YÜZEYİNİN SINIFLANDIRILMASI
Bu sınıflandırma ITF CS 01/02 (ITF kort zemini derecesi) belgesinde yazılan
ve ITF tenis kort yüzeyleri test yönetmeliğinde belirlenen kurallar
çerçevesinde yapılmaktadır.
ITF Kort Zemin Derecesi
0-2 kort ızı arasında olan kortlara ‘‘Yava Kort denir. Örneğin; toprak (clay)
kort ve serbest malzemeli (kum vs.) kort.
30-3 kort ızı arasında olan kortlara ‘‘Orta – Yava Kort denir. 35-39 olan
kortlara ‘‘Orta Hızlı Kort denir. Örneğin; çoğunlukla akrilik bazlı zeminler ve
bazı alı kortlar.
40kort ızı arasında olan kortlara ‘‘Orta – Hızlı Kort denir. 5 ve fazla
olan kortlara ‘‘Hızlı kort denir. Örneğin; çoğunlukla doğal çim kortlar yapay
çim kortlar ve bazı alı kortlar.
Durum 1: Hangi zeminde hangi top çe idi kullanılmalıdır?
Karar: Tenis Kurallarına göre onaylanmı üç deği ik top çe idi olmasına
rağmen;
TİP 1 ( ızlı) top yava zeminli kortlarda
TİP 2 (orta) top, orta-yava orta-orta ızlı zeminli kortlarda
TİP 3 (yava ) top ızlı zeminli kortlarda kullanılır.
Not: Ulusal Federasyonlar

angi turnuvalarda ye il topların kullanılacağına
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karar verirler.
EK II
RAKET
Ek II deki bütün ölçümler S1 ünitesi önceliği gözetilerek alınmalıdır.
a.
Raket çerçeve ve tellerden olu malıdır. Çerçeve raketin kafası ve
grip inden olu malıdır ve raket boğazını içermelidir. Raketin kafası telleri ile
olan örülmü olan alanı tanımlar. Grip normal artlarda oyuncunun raketi
tuttuğu yeri tanımlar. Raketin boğazı teller ile örülmü alan ile raketin
tutulduğu yer arasındaki alanı tanımlar.
b.
Vuru alanı tellerin raketin çerçevesine girdiği delikler ve çerçeve ile
yaptığı bağlantı ile olu an alandır. Küçük de olsa bu alan düzlem olmalı ve
teller birbirleri arasından geçerek çerçeve ile bağlantılı olmalıdır. Teller asır
örgü eklinde olmalı ve titizlikle örülerek merkezdeki dokuma diğer
alanlardakine göre da a sık gözlü olmalıdır. Raket er iki yüzünde de oyun
karakteri aynı olacak ekilde örülmü ve dizayn edilmi olmalıdır. Sadece
amaca yönelik üretilmi a ınmayı ve deformasyonu önlemeye titre ime
engel olmaya sadece çerçeveye takılması ko ulu ile takılıp çıkartılabilen
aksesuarlar dı ında raket er türlü objeden arınmı olmalıdır. Sonradan
eklenen bu objeler makul yerlerde ve ölçülerde olmalıdır.
c.
Raketin çerçevesi grip da il 73 7cm den uzun 31 7cm den geni
olmamalı. Vuru alanı 3 cm den uzun 2 2cm den geni olamaz.
d.
Raketin grip da il çerçevesi ve telleri materyal olarak raketin eklini
veya materyal olarak raketin uzunlamasına ağırlık dağılımını deği tirip ileriye
salınım momentumunu etkileyerek raketin performansını arttıracak
tasarımlardan arınmı olmalıdır. Üretim a amasında veya sonradan rakete
içbir ekilde enerji kaynağı (güne pilleri mikro çipler vb.) gibi objeler
takılamaz.
Raket, duyulabilir veya görülebilir ekilde oyuncunun maç süresince ileti im
kurabileceği tavsiye veya direktif alabileceği ileti im ci azlarından arındırılmı
olmalıdır.
EK III
OYUNCU ANALİZ TEKNOLOJİSİ
Oyuncu analiz teknolojisi a ağıda belirtilen fonksiyonları içeren oyuncu
performans bilgilerini i leyen araçlardır.
A.
B.
C.
D.
E.

Kayıt
Depolama
Aktarma
Analiz
Oyuncu ile er angi bir ekilde ileti im

Oyuncu analiz teknolojileri maç süresince bilgi kayıt ve depolaması yapabilir.
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Oyuncu bu bilgilere Kural 30 dâ ilinde ula abilir.

EK IV
REKLAMLAR
1.
File direğinin merkezinden 1 cm uzaklıkta oyuncuların görü üne ve
oyununa engel olmamak ko ulu ile fileye reklam takılmasına izin verilir.
Kulüp veya federasyon logosu (ticari markalar ariç) netin alt kısmına netin
üst kısmından 0 51m. mesafede oyuncuların görü lerini engellemeyecek
ekilde yerle tirilebilir.
2.
Oyuncuların görü lerine ve oyun artlarına engel olmadığı sürece
kortun arka ve yan kısımlarına reklam diğer i aret ve materyaller konulabilir.
3.
Oyuncuların görü lerine ve oyun artlarına engel olmadığı sürece
kortun zeminine sadece çizgilerin dı ında olan alanlara reklam amaçlı
i aretler ve materyaller konulabilir.
4.
Yukarıdaki paragraflarda sözü geçen (1) (2) ve (3) maddelere rağmen
fileye kortun yanlarına ve arkasına kort zemininde çizgilerin dı ına konulacak
reklamlar ve i aretler oyuncuların görü lerine ve oyunlarına engel olan
beyaz sarı ve diğer açık renkleri içeremezler.
5.
Kortu belirleyen çizgilerin içine reklam amaçlı materyal ve i aret
konulamaz.
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EK V
ALTERNATİF PUANLAMA VE SKOR SİSTEMLERİ
Ek V te yani bu listede belirtilen alternatif prosedürler gerektiğinde
kullanılabilir.
OYUN İÇİNDEKİ SKOR (Ku al 5)
‘‘KARAR PUANI (NO-AD) METODU
‘‘Karar Puanı servis atanın puanı önce söylenmek kaydı ile a ağıdaki ekilde
uygulanır:
Puansız
Birinci Puan
İkinci Puan
Üçüncü Puan
Dördüncü Puan

-

‘‘Sıfır
‘‘15
‘‘30
‘‘ 0
‘‘Oyun

Eğer er iki oyuncu/takım da 3er puan kazanmı ise skor ‘‘Berabere olur ve
bir karar puanı oynanır. Servis kar ılayan oyuncu/takım servisi kortun sağ
yarısından mı sol yarısından mı kar ılayacağına karar verir. Çift maçlarında
servis kar ılayan takımın oyuncuları yer deği tiremezler. Karar puanını
kazanan oyuncu/takım bu oyunu kazanmı olur.
Karı ık çiftlerde karar puanı için servis atan oyuncunun emcinsi servis
kar ılayan olur. Kar ılayan takımdaki oyuncular karar puanını kar ılamak için
yer deği tiremezler.
SET İÇİNDEKİ SKOR (Ku al 6 ve 7)
1.

KISA SET
En az iki oyun üstünlük olması kaydı ile dört oyun kazanan ilk
oyuncu/takım seti kazanmı olur. Oyunlar -4 olur ise tie-break oyunu
oynanır. Buna alternatif olarak TTF nin izni ile tie-break oyunu, oyunlar 3-3
olduğunda da oynanabilir.
2.

KISA SET TIE-BREAK
Sadece kısa set oynanırken kısa tie-break oyunu da kullanılabilir. Be
puan kazanan oyuncu/takım o ‘‘Oyun ve ‘‘Seti kazanır. Puanlar -4
olduğunda karar puanı oynanır. Servis sırası ve sayısı aynı belirlendiği
ekilde devam eder. Oyuncular/Takımlar ilk dört puandan sonra sa a
deği irler.
MAÇ TIE-BREAK (7 PUAN)
Maç içinde set skoru 1-1 veya 2-2 (5 setlik maçlarda) olur ise bir tiebreak oyunu oynanır. Bu tie-break oyunu final seti yerine geçer.
En az 2 puan üstünlük ile ilk 7 puanı kazanan ( -6 olursa iki puan fark
3.
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oluncaya dek devam eder) oyuncu/takım maç tie-break setini ve maçı
kazanmı olur.
MAÇ TIE-BREAK (10 PUAN)
Maç içinde set skoru 1-1 veya 2-2 (5 setlik maçlarda) olur ise bir tiebreak oyunu oynanır. Bu tie-break oyunu final seti yerine geçer.
En az 2 puan üstünlük ile ilk 10 puanı kazanan ( -9 olursa iki puan fark
oluncaya dek devam eder) oyuncu/takım maç tie-break setini ve maçı
kazanmı olur.
4.

Not: Final seti yerine maç tie-break oyunu oynanır iken:





Orijinal servis atma sırası devam eder. (Kural 5 ve 1 )
Çift maçlarında er setin ba ında oyuncular servis atma ve
kar ılama sırasını deği tirebilirler. (Kural 1 ve 15)
Maç tie-break oyununa ba lamadan önce 120 saniye set arası
dinlenme verilir.
Top deği imi sırası gelmi olsa bile maç tie-break oyununa
ba lamadan önce toplar deği tirilmez.

SAHA DEĞİŞİMİ (Ku al 10):
Alternatif olarak, tie-break oyununda oyuncular ilk puandan sonra saha
deği tirdikten sonra er dört puandan sonra yer deği tirir.
SERVİS TEKRARI (LET) (Ku al 22):
‘‘SERVİS ESNASINDA NET YOK KURALI
Bu alternatif metod Kural 22 de belirtilenden farklı olarak servis atı ı
esnasında eğer top fileye orta veya file bandına değip doğru servis karesine
dü er ise oyuna devam edilir (top oyuna girmi olur). Bütün i tiyatı TTF de
olmak kaydıyla karar puanı ile kısa set üzerinden oynanan ve ‘‘Servis
Esnasında Net Yok kuralının aktif olduğu maçlarda servis atı ı esnasında
eğer top fileye orta veya file bandına değip doğru servis karesine dü er ise
kar ılayan takımdaki er iki oyuncu da topu kar ılayabilir (Kar ılayan Sırası
gözetmeksizin).
EK VI
KORTTAKİ HAKEMLERİN ROLÜ
Ba akem er türlü Tenis Kuralları konusundaki tek otoritedir ve Ba
verdiği karar son karardır.

akemin

Eğer bir maçta kule akemi var ise maç süresince ortaya çıkabilecek
sorunların çözümündeki son kararı kule akemi verir.
Oyuncular Tenis Kuralları nın yorumunda kule akemi ile aynı fikirde
olmadıkları durumlarda ba akemi korta çağırabilirler.
Çizgi ve net akemi olan maçlarda bütün çağrıları (ayak atası çağrısı dâ il)
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ilgili hakemler yapar. Kule akemi eğer bariz bir ata yapıldığından emin ise
çizgi akemi ve net akeminin kararlarını düzeltebilir. Çizgi ve net akemi yok
ise kule akemi bütün çağrıları (ayak atası dâ il) yapmakla sorumludur.
Eğer çizgi akemi çağrı yapamamı ise emen kule akemine i aret
vermelidir ki kararı kule akemi versin. Eğer çizgi akemi karar verememi ise
veya çizgi akemi yok ise ve kule akemi oyun içindeki bir durum için karar
veremiyor (emin değil) ise puan tekrarlanmalıdır.
Takım kar ıla malarında eğer Ba akem kortun içinde oturuyor ise oyun
içindeki eylemsel sorunlarda da son karar ba akemindir.
Kule akemi gerekli gördüğü er angi bir anda maçı durdurabilir veya ara
verebilir.
Ba akem ava karardığında veya ava ko ullarına göre ve kortun
ko ullarının bozulması durumunda oyunu durdurabilir ve erteleyebilir. Eğer
maç ava kararması nedeni ile ertelenecek ise bu, setin sonunda veya devam
eden setin e it (çift) sayılı oyunlarında yapılmalıdır. Ara verilen oyuna tekrar
ba lanır iken oyuncuların korttaki konumu ve puanları kaldığı yerden devam
eder.
Kule hakemi veya ba akem oyunun devamlılığı ve ortaya çıkan kural
i lallerine bağlı olarak operasyonel kararları alır ve uygular.
Durum 1: Kule akemi yapılan bir düzeltmeden sonra oyuncuya birinci servis
akkı vermi tir. Fakat kar ılayan oyuncu birinci servisin zaten ata olduğunu
belirterek ikinci servisin tekrarlanması gerektiğini söylemektedir. Bu kararı
vermek için Ba akem korta çağırabilir mi?
Karar: Evet. Kule akemi tenis kuralları dâ ilinde (bu eyleme yönelik özel
uygulamaya bağlı olarak) ilk kararı vermi tir. Buna rağmen oyuncu kule
hakemi ile aynı fikirde değil ise o zaman Ba akem son (ni ai) kararı vermesi
için korta çağrılabilir.
Durum 2: Dı arıda çağrısı yapılan bir top için oyuncu içerde olduğunu iddia
ediyor. Bu durum için Ba akem korta çağrılabilir mi?
Karar: Hayır. Eylemsel sorunlardaki tüm kararlar kule akemi tarafından verilir
(ilgili soruna bağlı özel durumun neyi gerektirdiğine bakılarak).
Durum 3: Kule akemi da a önce bariz bir ata yapıldığına inanıyor ise puan
bittikten sonra çizgi akemini düzeltebilir mi?
Karar: Hayır. Kule akemi çizgi akeminin bariz atasını sadece ata
yapıldıktan emen sonra düzeltebilir.
Durum 4: Çizgi akemi ‘‘dı arıda çağrısı yaptıktan sonra oyuncu top içerde
diyerek itiraz ediyor. Kule akemi çizgi akemini düzeltebilir mi?
Karar: Hayır. Bir kule akemi oyuncunun itirazı ya da protestosu sonrası asla
kararını deği tiremez.
Durum 5: Çizgi akemi ‘‘dı arıda çağrısı yapmı tır. Fakat kule akemi topu
çok iyi göremez ve topun içeride olduğunu dü ünür. Kule akemi çizgi

25

akemini düzeltebilir mi?
Karar: Hayır. Kule akemi çizgi akeminin bariz ata yaptığından emin ise
düzeltme yapabilir.
Durum 6: Çizgi akemi kule akeminin anonsundan sonra kararını
deği tirebilir mi?
Karar: Evet. Çizgi akemi oyuncunun itirazı veya protestosu olmamak ko ulu
ile yaptığı atanın farkına varır varmaz kararını düzeltebilir.
Durum 7: Kule akemi veya çizgi akemi yaptığı ‘‘dı arıda çağrısını içeride
olarak düzeltir ise verilecek doğru karar nedir?
Karar: Kule akemi yapılan ‘‘dı arıda çağrısının er iki oyuncu için bir
engelleme olup olmadığına karar vermelidir. Eğer bu çağrı bir engelleme ise
puan tekrarlanır. Engelleme değil ise topa vuran oyuncu puanı kazanır.
Durum 8: Top kar ı sa ada sektikten sonra tekrar filenin üstünden geri
gelirken oyuncunun nizami olarak topa yeti ip vurma çabası rakibi tarafından
engelleniyor. Doğru karar nedir?
Karar: Kule akemi puanın engellenen oyuncuya verilmesi veya puan tekrarı
yapılması için engellemenin kasıtlı mı yoksa istem dı ı mı yapıldığına karar
vermesi gerekir.
TOP İZİ İNCELEME PROSEDÜRLERİ
1.
Top izi incelemesi sadece toprak (clay) kortta yapılır.
2.
Kule hakeminin kesin olarak karar veremediği puanı bitiren (winner)
vuru sonrasında veya puan esnasında oyuncu (takım) oyunu durdurarak (bu
durumda oyuncu bir vuru yapabilir fakat vuru tan sonra der al durması
gereklidir) iz incelemesi isteyebilir.
3.
Kule hakemi top izi incelemeye karar verdiğinde sandalyesinden a ağı
inerek ize gitmeli ve izi kendi ba ına incelemelidir. Eğer izin yeri konusunda
emin değilse çizgi akeminden izin yeri konusunda yardım alabilir. Fakat
sonrasında inceleme i lemini kendisi yapmalıdır.
4.
Eğer izin yeri belli değil veya iz okunamıyor ise kule akemi veya çizgi
akemi tarafından yapılan orijinal çağrı veya düzeltme olduğu gibi kalır.
5.
İz kule akemi tarafından belirlenip incelenerek bir kez karar verilmi
ise artık o karar son (ni ai) karardır deği tirilemez ve itiraz edilemez.
6.
Toprak (clay) kortta kule akemi tamamen emin olmadıktan sonra çağrı
yapmak için acele etmemelidir. Emin olmadığı durumda skoru anons
etmeden önce top izi incelemesine gerek olup olmadığına karar vermelidir.
7.
Çift maçlarında oyuncu itirazını anında oyunu durdurarak veya kule
akemi oyunu durdurduğunda yapabilir. İtiraz kule akemine yapıldıktan
sonra kule akeminin önce bu itirazın doğru ekilde yapılıp yapılmadığına
karar vermesi gerekir. Eğer itiraz doğru ekilde yapılmı ise veya geç
kalınmamı ise kule akemi rakip takımın kasti olarak engellendiğine karar
verebilir.
8.
Eğer oyuncu kule akemi son (ni ai) kararını vermeden önce izi
silerse çağrıyı kabul etmi olur.
9.
Oyuncu (kule akemi ile oynanan maçlarda) iz incelemesi için kar ı
sa aya geçerse, Sportmenlik Dı ı Davranı tan dolayı kural İ lali ile
cezalandırılır.
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ELEKTRONİK GÖRÜNTÜLEME PROSEDÜRLERİ (ŞAHİN GÖZ)
Elektronik Görünteleme Sistemi (Şa i Göz) kullanılan turnuvalarda izlenmesi
gereken yöntemler a ağıdaki gibidir.
1.
Elektronik Görüntüleme isteği bir oyuncu (takım) tarafından bir çizgi
çağrısı ya da düzeltme yapmalarına olanak tanır. Bu sadece puan bittikten
sonra ya da oyuncu (takım) ralli içinde oyunu durdurak yapılır (burda oyuncu
bir vuru yapabilir ama sonrasında emen durması gerekir).
2.
Kule akemi yapılan çağrıdaki veya düzeltmedeki ku kuyu gidermek
için Elektronik Görüntüleme kullanma kararı alabilir. Ancak, kule hakemi
oyuncunun Elektronik Görüntüleme isteğini mantıksız veya zamanlamasını
yanlı bulursa geri çevirebilir.
3.
Çiftlerde oyuncu itirazını anında oyunu durdurarak veya kule akemi
oyunu durdurduğunda yapabilir. İtiraz kule akemine yapıldıktan sonra, kule
akeminin öncelikle bu itirazın doğru ekilde yapılıp yapılmadığına karar
vermesi gerekir. Eğer doğru ekilde yapılmamı ise veya geç kalınmı ise
kule akemi rakip takımın kasti olarak engellendiğine karar verebilir. Böyle bir
durumda itiraz eden takım puanı kaybeder.
4.
Elektronik Görüntüleme Sistemi er angi bir sebepten dolayı çalı maz
ise o çizgi için yapılmı ilk çağrı veya düzeltme kararı aynen kalır.
5.
Elektronik Görüntüleme sonucu kule akeminin verdiği karar son
(ni ai) karardır ve itiraz edilemez. Çe itli top izlerinden birisi incelenecek ise
hangi top izinin inceleneceğine Ba akem tarafından kabul görmü
görüntüleme akemi karar verecektir.
6.
Her oyuncu/takım er bir set için 3 ba arısız itiraz akkına sa iptir tiebreak oyununda ek olarak 1 itiraz akkı da a verilir. Avantaj set ile oynanan
maçlarda oyunlar - olduğunda oyuncular tekrar maksimum 3 ba arısız itiraz
akkına sa ip olurlar ve bu er 12 oyunda tekrar eder. Maç tie-break ile
oynanan maçlarda maç tie-break yeni bir set olarak değerlendirilir ve
oyuncu(takım) 3 ba arısız itiraz
akkına sa ip olurlar. Oyuncuların
itirazlarında aklı oldukları durumlarda itiraz aklarında er angi bir eksilme
olmaz.
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EK VII
10 YAŞ VE ALTI TENİS MAÇLARI
Kortlar:
Kural 1 de açıklanan ölçülere (tam sa a ölçülerine) ek olarak 10 ya ve altı
tenis maçlarında a ağıdaki kort ölçüleri de kullanılabilir:



Kı mızı Ko t: 10,97m veya 12,80m uzunlukta, 4,27m veya 6,40m
geni likte olabilir. Filenin orta yüksekliği 80cm dir.
Turuncu Kort: 17 8m uzunlukta
10m veya 8 23m geni likte
olabilir. Filenin orta yüksekliği 80cm veya 1 cm arasında olabilir.

Toplar:
10 Ya ve Altı tenis maçlarında sadece a ağıda belirtilen ve Ek I de belirtilen
toplar kullanılabilir:




Çe it 3 (kırmızı) top kırmızı kort 8 ya ve altı oyuncuları için raket
boyutu 58 cm (23inç) uzunluğukta.
Çe it 2 (turuncu) top turuncu kort 8 ve 10 ya arasındaki oyuncular
için raket boyutu 58 cm (23inç) ve 3 5cm (25inç) arası uzunlukta
olabilir.
Çe it 1 (ye il) top normal kort ve 10 ya arasındaki oyuncular
için raket boyutu 58 cm (25inç) ve
0cm (2 inç) uzunlukta
olabilir.

Not: Ek I de belirtilen diğer top tipleri 10 ya ve altı maçlarda kullanılamaz.
Sko Metodla ı:
Tür 3 (kırmızı) tür 2 (turuncu) ve Tür 1 (ye il) topların kullanıldığı 10 Ya ve
altı tenis turnuvalarında Tenis Kuralları nda belirtilen skor metodları (Ek V te
açıklanmı olanlar dâ il) kullanılabilir. Bunlara ek olarak kısa sureli maçlar
olması açısından bir maç tie-break, 3 tie-break/maç tie-break bir kısa set ya
da normal bir set olarakda oynanabilir.
Zamanlanmı Maçla :
10 Ya ve altı turnuvalarda, Turnuva Komitesi organizasyondaki maçlar için
özel zaman dilimleri koyabilir.
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EK VIII
KORT PLANI

29

Not: Bütün kort ölçüleri çizgilerin dı ından yapılmalıdır.

EK IX
KORTUN ÖLÇÜLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ ÖNERİLER

Not: Bütün kort ölçüleri çizgilerin dı ından yapılmalıdır.
Tekler ve çiftler kortu çizilirken izlenmesi gereken prosedür öyledir;
Öncelikle filenin posizyonu belirlenir; 12 80m uzunluğunda düz bir at. Tam
ortasında bir i aret (X yukarıdaki ekildeki gibi) konulur. Sonra i aretin er iki
yönünden u ölçüler alınır;
11 metre filenin kestiği iç kenar çizgilerinin geçtiği a b noktaları
5 03 metre tekler sopalarının yerleri (n n)
5 8 metre filenin kestiği dı kenar çizgilerin geçtiği A B noktaları
0 metre file direğinin yeri (N N) i aretlenerek 12 80 metre lik ölçü
tamamlanır.
Yapılacak 2 farklı ölçüm için A ve B noktalarına birer çivi çakılır. İlk olarak
kortun bir yarısı çaprazlamasında ölçülür 1 18m sonra kenar çizginin
geçeceği yer 11 8 m ölçülür. Sonra ipler gergin ekilde tutularak bu iki
uzunluk C noktasında birle tirilir ki bu C noktası kortun kö esi olur. Diğer kö e
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olan D noktasını bulmak için aynı i lem B noktasından da yapılarak
tekrarlanır.
Bu ölçümün doğruluğunu kontrol etmek için kortun ‘‘arka çizgisi olan CD
noktaları arası ölçülerek 10 7 metre lik uzunluk elde edilmelidir. Aynı
zamanda ‘‘merkez i areti olan J noktası ile C ve D noktalarından 1 37m
uzaklıkta olması gereken iç yan çizgilerin (c d) yeri i aretlenmelidir.
Sonrasında fileden ad bc ve XJ noktalarına doğru
0m e it uzaklıkta F H G
ile belirtilen servis çizgisi i aretlenebilir.
Kortun diğer yarısı için aynı ekilde ölçümler yapılarak kortun çizimi
tamamlanır.
Sadece tekler kortu çizilecek ve a b c d noktaları dı ında kalan çizgilere gerek
olmayacak ise A ve B noktalarını bulmak için yapılan i lemin aynısı c ve d
noktaları için yapılır. Yalnız bu kez ölçüler 1
m ve 11 8 m olacaktır. Ayrıca
file direkleri n n noktalarına dikilmeli ve 10 metre lik tekler filesi kullanılmalıdır.
Çiftler sa asında ve filesinde tekler maçı yapılacaksa n n noktalarına
yüksekliği 1 07cm olan çapı ve geni liği 7 5cm yi geçmeyen iki adet tekler
sopası dikilerek file desteklenmelidir. Tekler sopalarının merkezi tekler kortu
yan çizgilerinin dı ından 1 cm uzaklıkta olmalıdır. Bunu kolayla tırmak için
kort çizilirken bu yerlerin (n n) beyaz birer nokta ile belirtilmesi tavsiye edilir.
Not:
Uluslararası turnuvalarda arka çizgi ile arka duvar (tel) arasındaki tavsiye
edilen minimum uzaklık
0m yan çizgi ile yan duvar (tel) arasındaki tavsiye
edilen minimum uzaklık 3
metredir.
Rekreasyonel veya kulüp maçlarında arka çizgi ile arka duvar (tel) arasındaki
tavsiye edilen minimum uzaklık 5 8m yan çizgi ile yan duvar (tel) arasındaki
tavsiye edilen minimum uzaklık 3 05 metredir.
Önerilen minimum tavan yüksekliği netin ortasında kort zemininden ölçmek
sureti ile 9 metredir.
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I

TTF HAKEMLER İÇİN GÖREV VE SORUMLUKLAR

A UYGULANABİLİRLİK
Bu kurallar Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından düzenlenen bütün
turnuvalarda geçerlidir. Kulüpler TTF den izin almak kaydıyla organize ettikleri
turnuvalarda kendi özel uygulamalarını yapabilirler.
B TTF BAŞHAKEM
TTF Ba akeminin görev ve sorumlulukları a ağıda açıklanmı tır. Bu görev
ve sorumluluklar TTF Ba akemi tarafından yerine getirilir. Bazı durumlarda
bu görev ve sorumluluklar TTF tarafından onaylanmı bir ba ka akem
tarafından da yerine getirilebilir. Diğer durumlarda Ba akem turnuvaya
gelene kadar bu görevler Şef Hakemin de desteğini alarak Ba akem
Yardımcısı tarafından bütün görevler ve sorumlulukları üstlenerek
yapılacaktır. TTF Ba akemi geldikten sonra turnuvanın bütün sorumluğu
kendisinde olacaktır.
TTF Ba hakeminin Gö ev ve So umlulukla ı
1
Turnuva ma alinde olu acak turnuva kuralları tenis kuralları anında
çözülmesi gereken problemler ve akemlerin uyması gereken kural
ve prosedürler ile ilgili son kararı verir.
2
Turnuva ba lamadan önce o turnuvada çalı acak akemlerle bir
toplantı yaparak gerekli bilgileri verir.
3
Eğer TTF tarafından resmi olarak atanmı bir Ba akem Yardımcısı
veya Şef Hakem yok ise mevcut akemler arasından bu posizyonları
belirler.
4
Kule ve Çizgi Hakemi ile oynanacak maçların görevlendirmelerini
yapar.
5
Gerekli gördüğünde maçın yönetimini geli tirmek için kule akemi
ve çizgi akemlerini deği tirebilir çizgi akemlerinin yerlerini
deği tirebilir.
6
Bütün akemlerin performans değerlendirmelerini yapar.
7
Kortlarda gerekli olan net çiftler direği ve tekler sopası gibi Tenis
Kuralları nda
belirtilen
malzemelerin
olduğunu
a ağıdaki
gereksinimlerde belirtilen ekilde kontrol eder:
a Kule Hakemi Sandalyesi
 Kule Hakemi Sandalyesi minimum 1,82m ve maksimum 2,44m
yüksekliğinde olmalıdır.
 Hakem Kulesi nete ortalanmı bir ekilde ve çiftler direğinden
yakla ık olarak 0 metre uzağa yerle tirilmelidir.
 Eğer mikrofon kullanılacak ise mikrofonda aç-kapa düğmesi
olmalı ve kolay ayarlanabilir olmalıdır el ile tutulur düzenekte
olmamalıdır. Hakem Kulesinde ve yakınlarında (arka çizgiye
kadar) alka yayın yapan ba ka bir mikrofon olmamalıdır.
 Açık kortlarda oynanan turnuvalarda güne lik olmalıdır.
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b Çizgi Hakemi Sandalyele i
 Servis ve arka çizgi
akemlerinin sandalyeleri çizgilerin
uzantısında olmalı sandalyeler yerden yükseltilmemeli ve çizgiye
uzaklığı 3
metreden az olmamalıdır.
 Ba ka ekilde yönlendirilmediği takdirde kenar çizgi ve orta
servis çizgi akemlerinin sandalyeleri kö elere konmalıdır.
 Güne ı ığının etkin olduğu durumlarda çizgi akemlerinin
sandalyeleri güne ı ığına kar ı konmamalıdır.
 Güne ı ığının etkin olmadığı durumlarda çizgi akemlerinin
sandalyeleri kule akemi nin kar ısına konmalıdır.
c Net Aleti veya Net Hakemi Sandalyesi
 Net Aleti veya Net Hakemi sandalyesi çiftler direğine kule
akeminin kar ısına gelecek posizyonda konmalıdır.
d Oyuncula ın Sandalyele i
 Oyuncu sandalyeleri akem kulesinin sağ ve sol tarafına
yerle tirilmelidir.
e Ko t İçi Se vis
 Su diğer içecekler
bulundurulmalıdır.

avlu bardak ve tala maç esnasında kortta

f Ölçüm Aletle i
 Net yüksekliği ve tekler sopasının yerinin ölçümü için kortta metre
veya diğer ölçüm aletleri ( 1
cm lik bir sopa vb.)
bulundurulmalıdır.
g PDA/Tablet veya Sko Ka tı, Ko nomet e
 PDA/Tablet Kronometre TTF Skor Kartı ve kalem Kule Hakemi
ile oynanan maçlar da kortta bulunması gereken gereçlerdendir.
8

9

10

11

Kortun arkasındaki duvarın reklam pano ve afi lerinin veya kortu
çevreleyen tellerin oyuncuları etkileyecek ekilde açık renkte
boyanmamı olduğundan emin olur.
Turnuva ba lamadan önce turnuva bilgilerini (top markası top
sayısı/top deği imi kort zemini set sayısı tie-break set/avantaj set,
maç tie-break ya da ba ka bir metot) katılımcılara turnuvanın
ba lagıcından önce bildirmelidir.
Herkesin görebileceği/fark edebileceği bir yere ‘‘Turnuva İlan
Panosu yerle tirir ve panonun yerinin ilgili erkes tarafından
bilinmesini sağlar. Turnuva ile ilgili bütün gerekli çıktılar (maç
programı fikstürler antrenman kortu vs) bu pano aracılığı ile ilan
edilir. Maç programını öğrenmek ve takip etmek oyuncuların kendi
sorumluluğudur.
Resmi turnuva saati belirleyip bunu bütün oyuncuların görebileceği
bir yere koyar ve oyuncuları bilgilendirir. Ba ka türlü
yönlendirilmediği takdirde kol saati ve diğer türdeki saatler resmi
saat yerine geçmez.
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12

13
14
15

Fikstür çekiminden önce ‘‘Wild Card (kontenjan) alacak oyuncuların
isimlerini TTF, Turnuva Direktörü veya Turnuva Komitesinden alır.
Turnuva Direktörü/Komitesi ile birlikte:
 En son katılım listesi;
 Seri ba ları için kullanılacak sıralama listesi;
 Fikstür çekimi için gerekli diğer belgeleri düzenler.
Eleme ve ana tablo fikstürlerini çeker.
Bütün gerekli dökümanları (Eleme Ana Tablo Alternatif Liste Şanslı
Kaybeden) turnuva ilan panosuna asar.
Günlük maç programını azırlar gerekli görürse bazı maçlara
‘‘….. dan önce değil veya mütakiben ibaresi koyabilir. Maç programı
ilan edildikten sonra deği tirilmemelidir.
a Tu nuvadan Önce
Birinci günün maç programını yapmadan önce bir önceki afta
turnuvalarından gelecek oyuncular var ise o turnuvaların
Ba akemleri ile görü üp geç gelebilecek oyuncular akkında bilgi
alır ve maç programını yaparken bu oyunculara (var ise) bir zorluluk
olu turmamak için almı olduğu bilgileri göz önünde bulundurur.
b Eleme
TTF tarafından onaylanmadığı sürece eleme maçları ana tablo
maçları ba lamadan bir gün önce bitirilmelidir. Hava mu alafeti ve
veya zorunlu ba ka sebepler dı ında bir Oyuncu aynı günde ikiden
fazla eleme maçı oynamamalıdır.
Birden çok maç oynanması durumunda yapılacak maç programının
fikstürün bölümlerine uygun olarak yapılmasına dikkat edilmelidir.
c Ana Tablo
Hava mu alafeti veya ba ka zorunlu sebepler dı ında bir oyuncu
aynı gün bir tek ve bir çift maçı yapabilir. Ba akem zorunlu
sebepler dı ında çiftler maçını tekler maçından sonra olacak
ekilde programlamalıdır.

16
17
18

19

20

Toprak kortlarda oynanan maçlarda çizgilerin er maçtan önce
silinmesini ve kortun çekilmesini sağlar.
Kortun oynanabilir olup olmadığına karar verir.
Maçların çağrılarının yapılabilmesi için özel bir alan belirler. Bu
alanda çağrı yapıldıktan sonra oyuncu/lar
azır olmak
durumundadırlar. Alı ılagelmi durumlarda bu çağırının resmi olarak
ne zaman yapıldığına TTF Ba akem karar verecektir.
Kötü ava ko ullarından dolayı oyuncu/lar maçlar ba lamadan önce
antrenman yapamamı ise maçların ısınma sürelerini uzatabilir (bu
uzatma normal de 10 dk dır).
Maçın ba ka bir korta kaydırılmasına karar verebilir. Eğer kötü ava
ko ulları veya zorunlu diğer sebeplerden dolayı maç ertelenmek
zorunda kalınırsa ve sadece bir oyuncunun aynı gün içinde iki tekler
maçı oynaması durumu olu ma durumu var ise maç kortu zemine
bakılmaksızın açıktan kapalıya veya kapalıdan açığa alınabilir. Diğer
bütün durumlarda maç resmi olarak ba ladıktan sonra kort deği imi
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21

22

23
24
25
26

yapılmamalıdır, her iki oyuncu/takım emfikir olmadıkça maç resmi
olarak; maçın ilk puanının ilk servisinin atılması ile ba lar.
Bütün bu i timallerin dı ında alen kortun deği tirilmesi gerekir ise
bu deği im set sonunda veya set devam ederken oyun sayılarının
çift rakamlara ula ıldığında yapılması önerilir.
Yetersiz ı ık kötü ava veya diğer sebeplerden dolayı maçı tatil
eder. Eğer maç karanlıktan dolayı tatil edilmi ise bu set sonunda
veya set devam ederken oyun sayılarının çift rakamlara ula ıldığında
yapılması önerilir.
Oyuncuların turnuva mahalinde yaptıkları kural i lallerini ara tırma
ve soru turmakla sorumluluk sa ibidir. Ceza gerektiren durumları
‘‘Rapor tutarak TTF ye emen veya turnuva raporu (duruma göre)
ile bildirir.
Maçlar oynandığı esnada turnuva ma alinde bulunur.
TTF Ba akemi, Ba akem olarak çalı tığı turnuvada Kule
Hakemliği yapamaz.
Bütün Ba akemlerin kort ölçümleri için kendilerine ait metal
metreleri bütün i lemlerini yapabilecekleri bilgisayarları olmalıdır.
Ba akemler skor kartının nasıl dolduralacağını bilmelidirler.

C ŞEF HAKEM
Şef Hakem in görevleri ve sorumlukları;
1
Şef Hakem turnuvada çalı acak yeterli sayı ve kalitede hakemi temin
eder.
2
Gerekir ise turnuva öncesi çizgi akemlerine pratik eğitim programı
uygular ve bir toplantı düzenleyerek tenis kuralları var ise turnuvaya
özel kurallar ve akemlerin uyması gereken kurallar ile ilgili bilgiler
verir.
3
Turnuvada çalı ağı
akemlerin isimlerini kategorilerini e-mail
adreslerini bir liste olu turarak TTF Ba akemine ula tırır. Eğer
istenirse, TTF Merkez Hakem Kuruluna gönderir.
4
Ba akemin onayıyla birlikte akem atamalarını yapar.
5
Kortta çalı acak bütün akemler ile toplantı yaparak atamaları
kendilerine iletir. Ayrıca gerekir ise çağrıları tekrar atırlatır gerekli el
i aretlerini tekrar gösterir rotasyon ve sorumlulukları akkında bilgi
verir.
6
Kortta çalı acak bütün akemleri değerlendirir.
7
Maçlar esnasında er zaman kortlarda azır bulunur.
8
Şef Hakem Ba akemin onayı olmadan Çizgi veya Kule Hakemliği
yapamaz.
9
Ba akeme yardım eder.
10 ITF World Tennis Tour turnuvalarında çalı acak olan bütün Şef
Hakemler canlı skor aletleri (PDA) ve sistemi ile ilgili gerekli ve yeterli
bilgiye sa ip olmalıdırlar.
D KULE HAKEMİ
Kule Hakemi nin görev ve sorumlulukları;
1
Tenis Kurallarına akim olmalı turnuvanın özel kurallarını bilmeli
akemlerin uyması gereken kuralları ve prosedürleri bilip bütün
sorumluluklarını TTF prosedürlerine göre yerine getirmelidir.
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2

3
4
5

6

7

8
9
10

11
12
13

14

15

16

Ba akemin onayı ile tenis kurallarına uygun olarak giyinmeli eğer
turnuvanın özel giyisileri var ise diğer akemler ile birlikte bu
giyisileri kullanmalıdır.
Oyuncuların isimlerinin doğru telaffuzlarını öğrenmelidir.
Oyunculardan önce kortta azır bulunmalıdır.
Maçtan emen önce oyuncular ile bulu ur ve;
a Oyunculara gerekli bilgileri verir;
b Isınmadan önce er iki oyuncu/takımın azır olduğunda kura
atı ını yapar. Eğer maç ba lamadan ertelenir ise tekrar korta
gelindiğinde kura atı ı sonucu kalır ama oyuncular yeni seçim
yapabilirler;
c Oyuncuların Kıyafet Kurallarına uygun giyinip giyinmediklerine
karar verir. Oyuncunun düzgün kıyafet giyinmesi için onbe (15)
dakika süresi vardır bu sürenin a ımı diskalifiyeye sebep olabilir.
Gerekirse tekrar uygun ısınma süresi verilebilir.
Bir el kronometresi olmalıdır. Bu kronometreyi ısınma (normalde 5
dakika) puan arası (25 saniye) oyun arası dinlenme ( 0 saniye)
ve set arası dinlenme (120 saniye) sürelerini tutmak için kullanır.
Ayrıca kurallar gereği süre tutulması gereken diğer durumlarda da
kronometresini kullanır.
Maç için yetecek kadar ve maç içinde kaybolabilecek topların
yerine konacak oynanmı topların kortta yeteri kadar olmasından
sorumludur. Yeni topların kutuları maçtan ya da top deği iminden
önce açılmalıdır.
Kort içinde meydana gelen olaylarda karar verir (çizgi akemi yok
ise çizgi çağrıları dâ il).
Oyuncuların ve korttaki Hakemlerin kurallara uyduğundan emin
olur.
Maçın akemlik kalitesinin iyile tirileceğine karar verir ise Çizgi
veya Net Hakemlerinin yerlerini deği tirebilir deği mesini
isteyebilir.
Tenis Kuralları ile ilgili ilk kararları verir oyuncu emfikir
olmadığında Ba akemi itiraz için çağırabilir.
Her puandan sonra TTF Prosedürlerine göre skoru anons eder.
Oyuncuların aklında er angi bir üp e olu maması için eğer
Çizgi veya Net Hakeminin sesi az çıkmı ise veya çizgiye yakın
dü en toplardan sonra yapılan çağrıyı tekrarlar.
TTF Prosedürlerine göre skor kartını doldurur (Ek B yi inceleyiniz).
ITF World Tennis Tour turnuvalarında çalı acak Hakemler canlı
skor sistemi ve aletleri (PDA) ile ilgili gerekli bilgiye sahip olmalıdır.
Çizgi Hakemi tarafından sadece bariz ata yapıldığı durumlarda
‘‘düzeltme yapar ve bunu yapılan yanlı çağrıdan sonra der al
yapmalıdır. Bütün düzeltmeler TTF Prosedürlerinne göre
yapılmalıdır (sayfa 10 a bakınız). Çizgi Hakemi tarafından
yapılmayan bariz ayak
atası çağrıları
ata düzeltme
prosedürlerine uygun olarak Kule Hakemi tarafından yapılır.
Top izi incelemesinden sorumludur. Top izi incelemesi sadece
toprak kortta yapılır (Top İzi İnceleme Prosedürleri sayfa 1).
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Seyircileri kontrol etmek için maksimum çaba sarf eder. Seyircilerin
maçın gidi atına zarar verdiğini gördüğünde Kule Hakemi onları
saygılı bir biçimde kontrol etmeye çalı ır.
Oyuncuları ra atsız etmeden top toplayıcıları yönlendirir.
Top deği imlerinden ve topların oynanmaya uygun olup
olmadıklarına karar vermekten sorumludur. Doğru sayıda topun
oyunda olmasından emin olmalıdır. Kaybolan top/ların yerine
mümkün olan en kısa sürede uygun top/lar konmalıdır. Eğer
ısınma da veya top deği iminden sonraki ilk iki (2) oyun içinde top
kaybolmu ise (üçüncü oyunun ilk puanı ba lamadan önce) yeni
top ile deği tirilir diğer durumlarda oyundaki toplara benzer toplar
ile deği tirilir.
Oyunda er angi bir gecikmeye sebep vermemek için yeterli
sayıda top kortta bulundurulmalıdır.
Kortun oynanabilirliğine karar verir. Eğer er angi bir sebep ile
maçın ertelenmesi gerektiğine karar verir ise oyunu erteleyip TTF
Ba akemine bilgi verir. Maçın ertelenmesinden tatil edilmesine
kadar geçen sürede kendisinin ve korttaki diğer akemlerin, kortta
azır olmalarını sağlar.
Eğer karanlıktan dolayı maç TTF Ba akem tarafından erteleniyor
ise bu set sonunda veya o set içindeki oyunlar sayısının çift
olduğu durumlarda yapılması önerilir.
Erteleme veya maçın tatil edilmesi durumunda Kule Hakemi
zamanı puanları oyunları ve set skorlarını servis atanı
oyuncuların bulunduğu tarafları not edip maç toplarını toplamalıdır.
Maçın bitiminde maçta olan bütün olayları TTF Ba akemine rapor
eder.

E TEKRAR GÖRÜNTÜLEME HAKEMİ
Tekrar Görüntüleme Hakeminin görevleri ve sorumlulukları;
1
Tenis Kurallarının elektronik inceleme ile ilgili prosedürlerine akim
olmalı turnuva kurallarını ve yönetmeliğini ve akemler için görev
ve sorumlulukları iyi bilmelidir.
2
Ba akemin bilgisi ve onayı da ilinde diğer Tekrar Görüntüleme
Hakemleri ile aynı ekilde giyinmelidir.
3
İlk maç ba lamadan otuz (30) dakika önce ikinci ve sonraki
maçlarda da maçlar ba lamadan on (10) dakika önce görüntüleme
odasında azır olmalıdır.
4
Kule Hakemi, Ba akem ve Televizyon Ekran Operatöri ile ileti imi
sağlayan ci azları kontrol etmelidir.
5
Sistemin doğru ekilde ayarlanmı olduğundan emin olmalıdır örn.
tekler veya çiftler maçı skor metodu vb.
6
Isınma esnasında televizyon ekranlarında görünmeyen bir test
yapmalıdır.
7
Maç ba lamadan önce sistemin kullanıma azır olduğundan emin
olmalıdır.
8
Potansiyel elektronik iz incelemesi gerektirebilecek durumların
saptanmasından sorumludur.
9
Görüntülenmek istenen topun görüntülenmesinin uygun olduğuna
karar verir.
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İncelemeyi yapıp televizyonda yayınlanmasından sorumludur.
Sistemin durumunu kontrol etmek ile sorumludur.
Sistemin bozulması alinde emen Kule Hakemi ve Ba akemi
bilgilendirmelidir sistem tekar çalı maya ba ladığında tekrar
emen Kule Hakemi ve Ba akemi bilgilendirir.
İncelenecek çağrının görüntülenememesi durumunda derhal Kule
Hakemine orijinal çağrının geçerli olması bilgisini vermelidir.
Ekranda görülen grafik ve yazının birbiri ile uyu madığı durumda
anında Kule Hakemini bilgilendirmeli ve doğru sonucu kendisine
vermelidir mümkünse ekranda görülen ‘‘yazıyı düzeltmelidir.
Tekrar Görüntüleme Hakeminin ekranının düzgün çalı tığı ama
stadyumdaki ekranların düzgün çalı madığı durumlarda der al
Kule Hakemine bilgi vermelidir.
Ba arılı ve ba arısız inceleme isteklerini kaydetmeli ve
Oyuncu/Takımların kalan inceleme
aklarını Kule Hakemi
Ba akem ve Operatör ile onaylamalıdır.
Oyuncu/Takımların kalan inceleme aklarında en son karar
sa ibidir. Oyuncu/Takımların bir (1) veya sıfır (0) inceleme akkı
kaldığını Kule Hakemi ile onaylamalıdır.
Her set ve maç tie-breakten önce inceleme akkının üç (3) olarak
ayarlandığından emin olmalıdır.

F ÇİZGİ HAKEMİ
Çizgi Hakeminin görev ve sorumlulukları;
1
TTF Prosedürlerine göre görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
Da a fazla bilgi için Çizgi Hakemi Kılavuzunu inceleyiniz.
2
TTF Ba akeminin onayı ile diğer Çizgi Hakemleri ile aynı
kıyafetleri giyer. Çizgi Hakemleri beyaz sarı veya oyuncuları
engelleyebilecek renklerdeki kıyafetler giymemelidir.
3
Zamanında görevlendirildiği kortta azır bulunur.
4
Bulunduğu çizgide en iyi görü olan posizyonu alır.
5
Sadece görevlendirildiği çizgi için çağrı yapar diğer çizgiler için
fikir belirtmez.
6
Arka çizgi kenar çizgi ve orta servis çizgisinde görev yapıyor ise
ayak atası çağrılarını yapar.
7
Çağrı yapmak için uygun olmadığında topu görmediğinde der al
görmediğini belirten areketi yapar.
8
Hata yaptığını dü ündüğünde emen kendisini düzeltir.
9
Top yere dü meden kesinlikle ‘‘Out/Hata çağrısı yapmaz.
10
Kule Hakemi kendisini düzelttiğinde sessiz kalır ve oyuncunun
kendisi ile ileti iminde Kule Hakemine yönlendirir.
11
Kule Hakeminin görmediği kural i lallerini anında kendisine aber
verir.
12
Tuvalet veya elbise deği tirme molasında oyuncunun er angi bir
kural i lali yapmaması için kendisine e lik eder. Eğer i lal görür
ise oyuncuya kuralı i lal ettiğini belirtip Kule Hakemine aber
verir.
13
Topları yakalamaz veya oyuncuların avlularını tutmaz.
14
Seyirciler ile konu maz.
15
Kesinlikle oyuncuları alkı lamaz.
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Kule Hakeminden izin almadan kortdan ayrılmaz.
II TTF HAKEMLER İÇİN PROSEDÜRLER

A UYGULANABİLİRLİK
Bu yönetmelik TTF nin düzenlediği bütün turnuvalarda geçerlidir. Bu
yönetmeliğe aykırı olmamak kaydı ile turnuvaların kendi özel kurallarını
koymalarında (yayınlamarında) er angi bir engel yoktur. Bütün takım
müsabakalarında burdaki prosedür ve uygulamalar gereği takım isimleri
kullanılmalıdır.
B TENİS KURALLARI İLE İLGİLİ SORUNLAR
Tenis Kuralları; Oyun ve turnuva kurallarının ve düzenlemelerinin yapısı
prosedürleri ve uygulamaları eklinde tanımlanabilir. Maç esnasında Tenis
Kuralları ve Kural İ lalleri ile ilgili ilk kararı Kule Hakemi verir. Eğer Kule
Hakemi emin değil ise veya oyuncu verilen karar ile emfikir değil ise karar
TTF Ba akem tarafından verilir. Bu karar son karardır ve itiraz edilemez.
Oyuncu İti azı
Oyuncular a ağıda belirtilen prosedürlere göre Tenis Kuralları ile ilgili verilen
kararlara itiraz edebilirler.
Oyuncu Kule Hakemi nin Tenis Kuralları ile ilgili yanlı bir karar verdiğini
dü ündüğür ise itirazını kötü niyetli olmayacak ve profesyonel bir ekilde Kule
Hakemine yapar. Bunun üzerine Kule Hakemi oyunu durdurur mikrofon var
ise kapatır ve emen Ba akemi çağırır. Ba akemin gelmesi ile Kule
Hakemi bütün gerçekliği ile olayı ve verdiği kararı kendisine anlatır Oyuncu
da kural ile ilgili kendi yorumunu bildirebilir. Daha sonra Ba akem ilgili kuralı
Kule Hakemi ve oyuncunun duyabileceği ekilde kısaca açıklayarak Kule
Hakemi ni onaylar veya aksine karar verir. Ba akemin kararının üzerine oyun
emen devam etmelidir. Kule Hakeminin ‘‘Oyun (Let s Play) anonsu ile
birlikte oyuncular en fazla 25 saniye içinde kesinlikle oyuna ba lamalıdırlar.
25 saniyelik sürenin ba latılması için olan ‘‘Oyun çağrısı yapılmadan önce
itirazı en kısa zamanda çözmek için bütün gayret sarf edilmelidir.
C KORT İÇİ OLAYLAR İLE İLGİLİ SORUNLAR
Kort içinde olan olaylar ile ilgili kararları kort içindeki akemler verir ve bu
karar oyuncular ve TTF Ba akem için bağlayıcı bir karardır.
Oyuncu puan bitiminde Kule Hakeminden veya korttaki diğer akemlerden
verilen kararın onaylanmasını isteyebilir. Bu rica Kule Hakeminin gerekli
gördüğü durumlar
ariç puan aralarında yi me be
(25) saniyeyi
geçmemelidir. Sürede esneklik sağlanmı ise ‘‘Oyun (Let s Play) anonsu ile
oyunun devamı sağlanır.
1 Oyuncu İtirazı
Oyuncu kort içinde olan olaylar ile ilgili olarak TTF Ba akem kararı için
itirazda bulunamaz.
2 Düzeltme
Kule Hakemi Çizgi Hakeminin sadece bariz bir ata yaptığında ata yapılır
yapılmaz düzeltme (correction) yapabilir.
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a Bariz Hata
Bariz atayı tam olarak tanımlamak oldukça zordur. Pratik olarak Kule
Hakeminin kesin olarak çağrının yanlı yapıldığına üp esiz emin olması
diyebiliriz. Kule Hakemleri yakın çağrılar da düzeltme (correction) yapmamalı.
Çizgi Hakeminin ‘‘İçerde karar verdiği bir top için düzeltme yapmak için Kule
Hakemi çizgi ve top arasında kesinlikle bo luk görmelidir. Çizgi Hakeminin
‘‘Out ve ‘‘Hata çağrısı yaptığı bir top için düzeltme yapmak için Kule Hakemi
topun çizginin üzerine veya iç tarafına dü tüğünü kesinlikle görmelidir.
Kule Hakemi Çizgi Hakeminin çağrı yapmadığı bariz ayak atalarında bariz
ataları düzeltme prosedürlerine göre çağrı yapmalıdır.
b Çabukluk
Bariz Hataya ek olarak Tenis Kuralları Kule Hakeminin düzeltme çağrısını
kesinlikle emen yapmasını gerektirir (Örn.Çizgi Hakeminin bariz atasından
sonra emen). Düzeltme çağrısı Çizgi Hakemi nin bariz atalı çağrısı ile
neredeyse e zamanlı yapılmak zorundadır.
Bir Kule Hakemi bir oyuncunun protesto veya itirazı sonucu asla düzeltme
yapamaz.
Bir Çizgi Hakemi bir oyuncunun protesto veya itirazı sonucu asla düzeltme
yapamaz.
Top İzi İnceleme Prosedürleri
a Top İizi incelemesi sadece toprak (clay) kortlar da yapılabilir.
b Kule Hakeminin kesin olarak karar veremediği puanı bitiren (winner)
vuru sonrasında veya puan esnasında oyuncu (takım) oyunu durdurarak (bu
durumda oyuncu bir vuru yapabilir ama vuru tan sonra der al durması
gerekir) iz incelemesi isteyebilir.
c Kule Hakemi top izi incelemeye karar verdiğinde sandalyesinden a ağı
inerek ize gitmeli ve izi kendi ba ına incelemelidir. Eğer izin yeri konusunda
emin değil ise Çizgi Hakeminden yardım alabilir. Ama sonrasında inceleme
i lemini kendisi yapmalıdır.
d Eğer izin yeri belli değil veya iz okunamıyor ise Kule Hakemi veya
Çizgi Hakemi tarafından yapılan orjinal çağrı veya düzeltme olduğu gibi kalır.
e İz Kule Hakemi tarafından belirlenip incelenerek bir kez karar verilmi
ise artık o karar son (ni ai) karardır deği tirelemez ve itiraz edilemez.
f Toprak (clay) kortta Kule Hakemi tamamen emin olmadıktan sonra
çağrı yapmak için acele etmemelidir. Emin olmadığı durumda skoru anons
etmeden önce top izi incelemesine gerek olup olmadığına karar vermelidir.
g
Çift maçlarında eğer itiraz doğru ekilde yapılmadıysa veya geç
kalınmı sa o zaman akem kar ı takımın kasten engellendiğine karar verir ki
bu durumda itiraz eden takım puanı kaybeder.
h Eğer Oyuncu Kule Hakemi son (ni ai) kararını vermeden önce izi
silerse çağrıyı kabul etmi olur.
i
Oyuncu (Kule Hakemi ile oynanan maçlarda) iz incelemesi için kar ı
sa aya geçer ise Sportmenlik Dı ı Davranı tan dolayı Kural İ lali ile
cezalandırılır.
4 Elektronik Görüntüleme Prosedürleri (Şa in Göz)
Elektron k Görünteleme S stem (Şa Göz) kullanılan turnuvalarda zlenmes
gereken yöntemler a ağıdak g b d r.
a Elektron k Görüntüleme steğ b r oyuncu (takım) tarafından b r ç zg
çağrısı ya da düzeltme yapmalarına olanak tanır. Bu sadece puan bittikten
3
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sonra ya da oyuncu (takım) rall ç nde oyunu durdurak yapılır (burda oyuncu
b r vuru yapab l r ama sonrasında emen durması gerek r).
b Kule akem yapılan çağrıdak veya düzeltmedek ku kuyu g dermek
ç n Elektron k Görüntüleme kullanma kararı alab l r. Ancak kule akem
oyuncunun Elektron k Görüntüleme steğ n mantıksız veya zamanlamasını
yanlı bulursa ger çev reb l r.
c Çiftlerde oyuncu itirazını anında oyunu durdurarak veya kule akem
oyunu durdurduğunda yapab l r. İt raz kule akem ne yapıldıktan sonra kule
akem n n öncel kle bu t razın doğru ek lde yapılıp yapılmadığına karar
vermes gerek r. Eğer doğru ek lde yapılmamı se veya geç kalınmı se
kule akem rak p takımın kast olarak engellend ğ ne karar vereb l r. Böyle b r
durumda itiraz eden takım puanı kaybeder.
d Elektron k Görüntüleme S stem er ang b r sebepten dolayı çalı maz
se o ç zg ç n yapılmı lk çağrı veya düzeltme kararı aynen kalır.
e Elektron k Görüntüleme sonucu kule akem n n verd ğ karar son (n a )
karardır ve t raz ed lemez. Çe tl top zler nden b r s ncelenecek se ang
top z n n nceleneceğ ne Ba akem tarafından kabul görmü Görüntüleme
Hakemi karar verecektir.
f Her oyuncu/takım er b r set ç n 3 ba arısız t raz akkına sa pt r t ebreak oyununda ek olarak 1 t raz akkı da a ver l r. Avantaj set le oynanan
maçlarda oyunlar - olduğunda oyuncular tekrar maks mum 3 ba arısız t raz
akkına sa p olurlar ve bu er 12 oyunda tekrar eder. Maç t e-break le
oynanan maçlarda maç t e-break yen b r set olarak değerlend r l r ve oyuncu
(takım) 3 ba arısız t raz akkına sa p olurlar. Oyuncuların t razlarında aklı
oldukları durumlarda itiraz aklarında er angi bir eksilme olmaz.
D TURNUVANIN / MAÇIN BAŞLAMASI
Bir turnuva resmi olarak birinci maçın ilk servisi atıldığında ba lamı olur. Bir
maç resmi olarak ilk servis atıldığında ba lar.
OYUNCULARIN DİNLENME, SAĞLIK VE TUVALET MOLALARI
Turnuvalar Arasında
TTF Ba akemi eğer bir oyuncudan önceki afta oynadığı son TTF veya
TTF nin kabul ettiği turnuva olmak sureti ile maçın saati ve günü ile ilgili bilgi
alır ise TTF Ba akemi oyuncuya Ana Tablo birinci tur maçından önce tam
bir günlük dinlenme vermeli. Bu durum olumsuz ava ko ullarında veya
turnuva programını ra atsız ettiğinde ve atta oyuncu Pazartesi veya da a
fazla ertelenmi bir final oynamı ise uygulanamaz.
2
Eleme ve Ana Tablo Arasında
İstisnai durumlar aricinde oyuncu eleme son tur maçının bitiminden
itibaren en az oniki (12) saat sonra tekler ana tablo maçını oynamalıdır. Eğer
bir oyuncu aynı günde iki tur eleme maçı oynamı ise mümkün olduğu
durumlarda ertesi güne tekler ana tablo maçı planlanmamalıdır. Şanslı
Kaybeden oyuncu/lar bu duruma dâ il değillerdir.
3 Maçlar Arasında
Hava mu alefeti diğer sebeplerden dolayı turnuva programı aksamamı
ise oyuncular aynı gün içinde maksimum bir tek ve bir çift maçı oynayabilir bu
maçlar oyuncunun bir önceki günkü maçının biti inden oniki (12) saat
öncesine planlamamalıdır. Aynı gün birden fazla maçın planlanması gereken
E
1
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durumlarda arka arkaya oynanacak tek ve çift final maçlarında oynamadığı
sürece a ağıdaki dinlenme süreleri verilir:
 Eğer bir saatten az oynamı ise
- 30 dakika dinlenme
 Eğer bir saat ile 1 5 saat arası oynamı ise - 1 saat dinlenme
 Eğer 1 5 saatten fazla oynamı ise
- 1,5 saat dinlenme
4 Sağlık
a. Tıbbi Durum
Tıbbi bir durum ısınma veya maç sırasında spor fizyoterapistinin tıbbi
değerlendirmesini veya tıbbi tedavisini garanti eden tıbbi bir astalık
veya kas-iskelet yaralanmasıdır.




Tedavi Edilebilir Tıbbi Durumlar
o Akut tıbbi durum: Isınma veya maç esnasında anında tıbbi
bakımı gerektiren
astalık veya kas-kemikle ilgili
sakatlıktır.
o Akut olmayan tıbbi durum: Isınma veya maç esnasında
olu an ve set arasında ya da kort deği iminde tıbbi bakım
gerektiren astalık veya kas-kemikle ilgili sakatlıktır.
Tedavi Edilemeyen Tıbbi Durumlar
o Uygun ekilde tedavi edilemeyecek er angi bir tıbbi
durum ya da izin verilen zaman içinde mevcut tedavi ile
düzeltilemeyecek tıbbi durum.
o Isınma veya maç esnasında olu mayan veya
iddetlenmeyen er angi bir tıbbi durum (semptomlar
dâ il).
o Genel oyuncu yorgunluğu
o Diyabet astaları dı ında iğne veya intravenöz infüzyon
gerektiren durumlar. Diyabet astaları maçtan önce
raporlarını sunarak iğne ile insulin alabilirler.
o TTF tarafından önceden tıbbi onay verilmediği sürece
oksijen gerektiren er angi bir tıbbi durum. Bu ükmün
izin verdiği durumlar dı ında
er angi bir nedenle
er angi bir neden için er angi bir zamanda tamamlayıcı
oksijen kullanımına izin verilmez.

b Tıbbi Değerlendirme
Isınmada veya maç sırasında Oyuncu kule akemi vasıtasıyla bir sonraki kort
deği imi veya set arasına fizyoterapisti çağırıp tıbbi değerlendirme isteyebilir.
Sadece akut sakatlık durumlarında Oyuncu kule akemi vasıtasıyla anında
doktoru/fizyoterapisti çağırabilir.
Tıbbi değerlend rmen n amacı oyuncunun tedav ed leb l r b r sağlık durumu
olup olmadığına karar vermekt r eğer öyleyse ne zaman sağlık molası
verileceğine karar verilir. Bu değerlendirme bir yandan oyuncunun sağlığı
diğer yandan da maçın sürekliliği dü ünülerek yapılır. Tıbbi değerlendirme
turnuva doktorunun kontrolünde kort dı ında da yapılabilir.
Eğer fizyoterapist oyuncunun tedavi edilemez bir sağlık problem olduğunu
söylerse oyuncuya sağlık molası alamayacağı iletilir.
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c Tıbbi Mola
Sağlık Molası için izin doktor/fizyoterapistin değerlendirmesi sonucu
oyuncunun tıbbi molaya i tiyacı olduğunu belirtmesi ile TTF Ba akem veya
Kule Hakemi tarafından verilir. doktor/fizyoterapist sağlık durumunun akut
olduğunu belirtmediği sürece tıbbi molalar kort deği imi veya set aralarında
verilir.
Tıbbi mola doktor/fizyoterapist azır olduğunda ba lar. Tıbbi mola turnuva
doktorunun gözetiminde kort dı ında da uygulanabilir.
Tıbbi mola üç (3) dakika ile sınırlandırılmı tır. Ancak 25.000$ para ödüllü
turnuvalardan da a alt düzeydeki turnuvalarda Ba akem gerekli gördüğü
durumlarda bu süreyi uzatabilir.
Bir oyuncu erbir sakatlık için bir (1) tane tıbbi mola alabilir. Sıcaklık ile ilgili
olan bütün sakatlıklar tek bir grup altında kabul edilir ve bunlar için bir (1) tıbbi
mola verilir. Kinetik zincirin parçası olan sakatlıklar bir (1) tedavi edilebilir tıbbi
durum olarak algılanır.
Kas Krampları: Bir oyuncu kas krampından dolayı sadece sa a deği imi veya
set molası esnasında tedavi alabilir. Oyuncular kas krampından dolayı Tıbbi
Mola alamazlar.
Oyuncunun akut bir tıbbi durumdan kas krampları dâ il olmak üzere akut
olmayan tıbbi durumdan veya tedavi edilemeyen tıbbi durumdan muzdarip
olup olmadığı konusunda üp e duyulduğu durumlarda spor fizyoterapistinin,
uygunsa, turnuva doktoru ile birlikte kararı kesindir. spor fizyoterapisti,
oyuncunun sıcaklıktan dolayı astalandığına inanıyorsa ve kas krampları
sıcaklıktan dolayı olu abilecek belirtilerden biri ise kas krampları sadece spor
fizyoterapisti tarafından sıcaklıktan kaynaklı astalık durumu için önerilen
tedavinin bir parçası olarak tedavi edilebilir.
Not:
Oyuncu tıbbi molası için oyunu durdurmu fakat doktor/fizyoterapist sakatlığın
kas krampı olduğuna karar vermi ise oyuncuya kule akemi tarafından maça
devam etmesi gerektiği söylenir.
Eğer oyuncu; doktor/fizyoterapist tarafından kontrol edildikten sonra ciddi kas
krampından dolayı oyuna devam edemiyor ise bir sonraki sa a deği imi ya da
set arasına kadar olan puanları ve oyunları rakibinin le ine vererek tedavi
alabilir. Kas krampından dolayı toplam 2 tane sa a deği imi/set arası
esnasındaki sürenin tamamında tedavi alabilir
2 tedavinin arka arkaya
olmasına gerek yoktur.
Kule Hakemi/TTF Ba akem tarafından durum sportmenlik dı ı areket olarak
algılanır ise oyuncuya kural ihlali verilebilir.
Özel
durumlarda;
TTF
Ba akem/Kule
Hakeminin
kararı
ve
doktor/fizyoterapistin kontrolü ile birbirini izlemek kaydı ile aynı anda iki (2)
tane farklı Tedavi Edilebilir Tıbbi Durumlar için tıbbi mola verilebilir. Bunlar
iskelet sistemine bağlı olabilecek tıbbi astalık iki ya da daha fazla akut ve
ciddi kas sistemi ra atsızlıkları olabilir. İki ya da da a fazla farklı bölgeden
sakatlanmalarda Doktor/Fizyoterapist tek bir değerlendirme yaparak angi iki
sakatlık için nasıl tedavi yapacağına karar verir ve 2 tane tıbbi mola ba lar.
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d Tıbbi Tedavi
Bir oyuncu er angi bir sa a deği imi veya set molası esnasında
Doktor/Fizyoterapist den tıbbi tedavi isteyebilir. Bu tıbbi tedavi tedavi edilebilir
tıbbi durum olmak artı ile iki (2) tane sa a deği imi/set molası ile sınırlıdır
tıbbi moladan önce ya da sonra alınabilir arka arkaya olmak zorunda değildir.
Oyuncular tedavi edilemeyen tıbbi durumlar için tıbbi tedavi alamazlar.
e Ceza
Tıbbi Mola veya tıbbi tedavinin tamamlanmasından sonra oyuna ba lamak
için er angi bir gecikme durumunda oyuncu Oyunu Geciktirmekten dolayı
kural i lali ile cezalandırılır.
Tıbbi Mola Kuralını kötüye kullanan oyuncuya Sportmenlik Dı ı Davranı tan
dolayı kural ihlali verilir.

f Kanama
Oyuncuda kanama ba ladığı anda Kule Hakemi der al oyunu durdurarak
kanamanın incelemesini ve tedavisini yapmak üzere doktor/fizyoterapisti korta
çağırmalıdır.
doktor/fizyoterapist tarafında talep edilmesi durumunda TTF Ba akem/Kule
Hakemi tarafından kanamanın kontrol altına alınması için be (5) dakikalık
süre verilebilir.
Eğer kan korta dökülmü
ise korttaki kan temizlenmeden maç
ba latılmamalıdır.
g Kusma
Eğer bir oyuncu kusarsa oyuncu tıbbi destek ister ise veya kort kusmadan
dolayı kirlendiyse Kule Hakemi derhal oyunu durdurmalıdır. Eğer oyuncu
doktor/fizyoterapist çağırmı ise öncelikle bunun tedavi edilebilir olup
olmadığına karar verilmelidir. Eğer tedavi edilebilir ise, durumun akut olup
olmadığına karar verilmelidir.
Eğer kort kirlendi ise kort temizlenmeden maç ba latılmamalıdır.
h Yetersizlik
Eğer bir oyuncunun tıbbi durumunda (fiziksel ya da piskolojik) endi e i olursa
ciddi sağlık riski olan oyuncu için hakemler ya da turnuva organizatörleri
oyuncuya yardım etmesi için der al Doktor/Fizyoterapisti çağırması gerekir.
Böyle bir durum maç esnasında olur ise Kule Hakemi hemen oyuncuya
yardım için doktor/fizyoterapisti çağırmalıdır.
Turnuva doktoru, oyuncunun en iyi tıbbi müda alesinin sağlanmasından
refa ının riske atılmamasından ve tıbbi durumunun diğer oyuncular veya
genel olarak alk için bir risk olmamasından sorumludur. Turnuva doktoru ve
oyuncu arasındaki tüm tartı malar bir doktor- asta ili kisi bağlamında yapılır
ve bu nedenle gizlidir ve oyuncunun bilgilendirilmi onayı olmadan üçüncü bir
tarafa açıklanamaz. Ancak turnuva doktoru oyuncunun tıbbi durumunun
oyuncuyu turnuvaya güvenli bir ekilde katılamayacağını belirlerse oyuncu
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turnuva doktorunun TTF Ba akemine kendi tespitini bildirmesine izin
vermelidir (sadece oyuncunun sa ip olduğu tıbbi bilgileri açıklamak). Turnuva
doktorundan böyle bir rapor alındığında TTF Ba akemi oyuncuyu devam
eden maçtan veya oynatılacak olan maçtan geri çekilmesine karar verir
(uygun olduğu gibi). TTF Ba akemi bu eylemi gerçekle tirmeden önce büyük
takdir yetkisi kullanacak ve kararı profesyonel tenisin çıkarlarına ve tüm tıbbi
görü ve tavsiyeleri ve diğer ilgili bilgileri dikkate alarak kararla tırmalıdır.
Oyuncunun sağlık durumu dönmek için yeterince iyile irse turnuva doktoru
buna göre TTF Ba akemini bilgilendirebilir. TTF Ba akeminin takdirine
bağlı olarak oyuncu da a sonra aynı turnuvada (örneğin çiftler) ba ka bir
etkinlikte o gün veya bir sonraki gün yarı abilir.
Ulusal yasaların veya devletin veya diğer bağlayıcı düzenlemelerin kendi
kontrolü dı ındaki yetkililer tarafından olaya getirildiği tanı ve tedavi ile ilgili
tüm kararlarda turnuva doktoru tarafından da a zorunlu katılım
gerektirebileceği kabul edilmektedir.
5 Tuvalet / Kıyafet Deği tirme Molası
Bir oyuncu tuvalet molası kıyafet molası deği ikliği veya er ikisi için makul
bir süre için korttan ayrılmak için izin isteyebilir ancak bu ba ka bir nedenle
olamaz. Tuvalet molaları set molası esnasında kullanılmalıdır ama kıyafet
deği tirme molası kesinlikle set molası esnasında olmalıdır.
Tekler kategorisinde oyuncular 3 setlik bir maçta 1 tane mola 5 setlik maçta
2 tane mola alabilirler.
Çiftler maçlarında er takımın iki (2) mola akkı vardır. Eğer partnerler
korttan birlikte ayrılır ise bu iki mola dan biri (1) olarak değerlendirilir.
Oyuncu tuvalet molası için korttan ayrıldığında rakibin korttan ayrılıp
ayrılmadığına bakılmaksızın akkını kullanmı sayılır. Isınma süresi bittikten
sonraki er korttan ayrılmak akkını kullanmı olarak kabul edilir.
Her durumda en yakın tuvalet kullanılmalıdır. Oyuncuların kortta i tiyacı olan
kıyafetlere sa ip olması beklenir.
Ek molalar verilecektir ancak eğer oyuncu izin verilen süre içinde oynamaya
azır değil ise Puan Cezası Programına göre cezalandırılacaktır. Bu kuralı
kötüye kullanan er türlü davranı
kural i lallerinin Sportmenlik Dı ı
Davranı lar bölümüne göre cezaya tabi olacaktır.
F
ERTELEME VE TATİL
Kule Hakemi veya TTF Ba akemkaranlıktan ava mu alafetinden veya
kortun oynanamaz ale gelmesinden dolayı oyunu durdurabilir veya
erteleyebilir. Bu durumda der al TTF Ba akeme bilgi verilmelidir. Oyunun
durdurulmasından TTF Ba akemin maçı tatil etmesine kadar geçen sürede
oyuncular Kule Hakemi ve diğer kort akemleri maç devam edecekmi gibi
kortta beklemek zorundadırlar. TTF Ba akem bir maçın da a sonraki bir
güne ertelenmesine ili kin tüm kararları vermek zorundadır.
Erteleme karanlıktan dolayı kaynaklanıyor ise setin sonunda veya
oynanmakta olan setin oyun sayılarının toplamı çift sayılara ula tığında
olmalıdır.
Maçın ertelenmesi / tatil edilmesi durumunda Kule Hakemi zamanı puanları
oyun ve set skorlarını servis atanı Oyuncuların angi tarafta olduklarını not
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alır ve maçta kullanılan bütün topları toplar.
Maçın durması durumunda maç ertelenir veya tatil edilir ise tekrar ısınma
süresi u ekildedir:
 0 – 15 dakika gecikme
- Tekrar-ısınma yok
 15 – 30 dakika gecikme
- Üç (3) dakika tekrarısınma
 30 dakika veya daha fazla gecikme
- Be (5) dakika tekrarısınma
G
ANONSLAR
Kule Hakeminin yapacağı anonslar a ağıda belirtilmi tir. Bütün takım
kar ıla malarında takım isimleri kullanılmalıdır.
1 a

Isınma
‘‘Üç dakika – Isınmanın bitimine üç (3) dakika kala yapılır
‘‘İki dakika – Isınmanın bitimine iki (2) dakika kala yapılır
‘‘Bir dakika – Isınmanın bitimine bir (1) dakika kala yapılır
‘‘Otuz saniye – Isınmanın bitimine otuz (30) saniye kala yapılır
‘‘Zaman oyuna azırlanın – Isınmanın bitiminde yapılır toplar servis
atacak oyuncunun tarafına yönlendirilir.
 ‘‘Servis _____ oynayınız – Servis atacak oyuncu servis hareketine
ba lamadan emen önce






1 b







Isınma / Maçın Ba langıcı Kuralı Uygulandığında
‘‘Üç dakika – Isınmanın bitimine üç (3) dakika kala yapılır
‘‘İki dakika – Isınmanın bitimine iki (2) dakika kala yapılır
‘‘Bir dakika – Isınmanın bitimine bir (1) dakika kala yapılır
‘‘Otuz saniye – Isınmanın bitimine otuz (30) saniye kala yapılır
‘‘Isınmanın sonu – Isınma bitiminde yapılır ve toplar servis atacak
oyuncunun tarafına yönlendilir.
‘‘Servis _____ oynayınız – Servis atacak oyuncu servis hareketine
ba lamadan emen önce

Oyuncu Tanıtımı
a
Eğer oyuncularıın tanıtımı Kule Hakemi tarafından yapılacak ise ‘‘İki
dakika anonsundan sonra;
 ‘‘____ tur tekler/çiftler maçı 3/5 tie-break seti olarak oynanacaktır.
Sandalyemin solunda _____ sandalyemin sağında _____. _____ kura
atı ını kazanmı ve _____ seçmi tir.
 ‘‘____ tur çiftler maçı. Bu maç iki tie-break set üzerinden karar puanı ile
oynanacak olup setlerin bir bir (1-1) olması durumunda maçın galibini
belirlemek üzere 10 puanlık maç tie-break eklinde oynanacaktır.
b
Eğer oyuncuların tanıtımı ba ka birisi tarafından yapılmı ise ısınma
esnasında;
 ‘‘_____ kura atı ını kazanmı ve _____ seçimi tir eklinde anonslar
yapılır.
2

3
Seyirci Kontrolü
Seyirciler er zaman a ağıdakilere benzer ifadelerle (terci en yerel dilde)
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saygılı bir ekilde ele alınmalıdır:
 ‘‘Sessizlik lütfen te ekkürler
 ‘‘Lütfen oturunuz te ekkürler
 ‘‘Lütfen ızlı ekilde oturunuz te ekkürler
 ‘‘Her iki oyuncuya nezaket olarak…
 ‘‘Lütfen fla lı fotoğraf çekmeyiniz te ekkürler
4
Skor
a. Tie-break oyunu haricinde her zaman servis atan oyuncunun skoru
önce söylenir.
b. Skorlar a ağıdaki gibi anons edilir:
 ‘‘Onbe -Sıfır Sıfır-Onbe Otuz-Sıfır Sıfır-Otuz Kırk-Sıfır Sıfır-Kırk
Onbe -Onbe
Onbe -Otuz, Otuz-Onbe
Onbe -Kırk Kırk-Onbe
Otuz-Otuz Kırk-Otuz, Otuz-Kırk Berabere (Kırk-Kırk denmez)
Avantaj Oyun
c. Eğer Karar Puanı Sistemi kullanılıyor ise berabere den sonra u ekilde
anons yapılır:
 ‘‘Karar puanı kar ılayanın seçimi
d. Puan bittiğinde skor yüksek sesle ve net bir ekilde anons edilmelidir.
Geç anons yapmak gerekmedikçe skor kartına yazmadan önce puan
biter bitmez anons yapılmadır.
e. ‘‘Oyun anonsundan sonra Kule Hakemi er oyun bittiğinde a ağıdaki
örneklere uygun olarak skor anonsu yapmalıdır:
 ‘‘Oyun Akkoyun Gerçeker ya da Akkoyun birinci sette 4-2 ileride veya
 ‘‘Oyun Akkoyun birinci sette oyunlar 3-3 veya
 ‘‘Oyun ve ikinci set Akkoyun, 7-5. Gerçeker setlerde 2-1 ileride
Eğer seyirciler tarafında görülebilen bir skor lev ası var ise set
skorlarının anons edilmesine gerek yoktur.
Kule Hakemi er setin ba langıcında unu anons etmeli:
 ‘‘İkinci set servis Gerçeker
f. Skor tie-break oyununa geldiğinde anons:
 ‘‘Oyun Akkoyun oyunlar -6. Tie-break
Maç tie-break oyunu ba lamadan önce anons:
 ‘‘Bayanlar ve Baylar bu maçın galibini belirlemek üzere 10 puanlık maç
tie-break oynanacaktır.
g. Tie-break oyunun da önde olan oyuncunun puanı olmak üzere
puanların anonsundan sonra önde olan oyuncu nun puanı anons edilir:
 ‘‘1-0 Akkoyun
 ‘‘1-1
 ‘‘2-1 Gerçeker
Tie-break oyunu bittiğinde anons:
 ‘‘Oyun ve ikinci set Gerçeker 7h. Maç bitiminde anons:
 ‘‘Oyun set ve maç Akkoyun (setler ile 3-2) 6-4,6-7,1-6,6-4,6-2
Set skorları söylenir iken maçı kazanan oyuncunun skorları önce
söylenir.
5

Kural İ lali Anonsları
a. Isınma / Maçın Ba langıcı Kuralı uygulandığında ve bu kural i lal
edildiğinde anons a ağıdaki gibi yapılmalıdır:
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‘‘Maçın Ba langıcı İ lali Sn._____

b.



c.

Kural İ lallerinde sıralama ve anonslar a ağıdaki yapılmalıdır:
‘‘Kural İ lali Oyun Geciktirme Uyarı Sn._____
‘‘Kural İ lali Raket ile Ta kınlık Puan Cezası Sn._____
‘‘Kural İ lali Söz ile Ta kınlık Oyun Cezası Sn._____
Takım kar ıla malarında seyirci ta kınlığı durumunda olu acak
i lallerin anonsları a ağıdaki gibi yapılır:
‘‘Kural İ lali Seyirci Ta kınlığı Uyarı (Takım İsmi)
‘‘Kural İ lali Seyirci Ta kınlığı Puan Cezası (Takım İsmi)
Takım müsabakalarında Kaptanların yapabilecekleri İ lallerin
anonsları:
‘‘Sportmenlik Dı ı Hareket Kaptan Birinci Uyarı (Takım İsmi)
‘‘Sportmenlik Dı ı Hareket Kaptan İkinci Uyarı (Takım İsmi)
‘‘Sportmenlik Dı ı Hareket Kaptan Uzakla tırma (Takım İsmi)
Zaman İ lalleri Anonsları a ağıdaki ekilde yapılır:
‘‘Zaman İ lali Uyarı Sn._____
Devam eden İ lallerde:
‘‘Zaman İ lali Servis Kaybı Sn._____ İkinci Servis ya da Skor veya
‘‘Zaman İ lali Puan Cezası Sn._____
Puan Cezası ya da Oyun Cezası anonsundan sonra yeni skor anons
edilmelidir.
Kule Hakemi i raç durumu olu abilecek bir i lal anonsu yaptıktan
sonra Oyuncuları ve atta gerektiğinde seyircileride a ağıdaki ekilde
bilgilendirmelidir:
‘‘Bu Kural İ lalini tartı mak için Ba akemi çağırıyorum
Eğer Ba akem i raç kararı verir ise anons a ağıdaki ekilde yapılır:
‘‘Kural İ lali Fiziksel Saldırı İ raç Sn._____
Bir Oyuncu rakibine verilen zaman ihlali veya kural ihlalinin geri
alınması için Kule Hakemine itiraz edemez.



d.



e.



f.
g.


h.

6

Tıbbi Mola
a. Kule Hakemi doktor/fizyoterapisti korta çağırmak istediğinde a ağıdaki
anonsu yapar:
 ‘‘Doktor/Fizyo korta çağrılmı tır
b. 3 dakikalık tıbbi mola verildiğinde Kule Hakemi tarafından a ağıdaki
anons yapılır:
 ‘‘Sn.______ uan bir tıbbi mola alıyor
c. Rakibin ve Doktor/Fizyo nun kalan süreyi bilmesi için Kule Hakemi
ileti im kuracaktır (seyirciye anons yapılmaz):
 ‘‘İki dakika kaldı
 ‘‘Bir dakika kaldı
 ‘‘Otuz saniye kaldı
 ‘‘Tedavi tamamlandı
d. Tıbbi Mola bittiğinde Oyuncuya kıyafetlerini ve gerekli e yalarını
giymesi için süre verildikten ve sonra Kule Hakemi:
 ‘‘Zaman anonsu yapar
Eğer oyuncu ‘‘Zaman çağrısı yapıldıktan otuz (30) saniye içinde oyuna
ba lamaz ise oyunu geciktirmeden dolayı Puan Cezası Tablsouna göre
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ceza verilir.
e. Eğer tıbbi mola sa a deği imi veya set molası esnasında alınıyor ve bu
sürelerin bazı kısımlarını da kapsıyor ise söz konusu süreler tıbbi mola
süresinden ayrı tutulur.
f. Eğer oyuncu Kas Krampından dolayı puanları/oyunları vermeyi kabul
ediyor ise Kule Hakemi:
 ‘‘Sn._____ kas krampı için der al tıbbi tedavi istemektedir. Sn.____ bu
tedaviyi sadece sa a deği imi/Set Molası esnasında alabilir ve bir
sonraki sa a deği imi/set molasına kadar olan bütün puanlar ve
oyunlardan vazgeçmi tir anonsunu yapar.
g. Kule Hakemleri ve fizyoterapistler Tıbbi Mola Prosedürlerini Ek C de
bulabilirsiniz.
7

Elektronik Tekrar Görüntüleme Sistemi
a. Kule Hakemi uygun olarak tekrar görüntüleme isteği yapıldığına karar
verir ise u ekilde anons yapmalıdır:
 ‘‘Sn._____
arka çizgi çağrısına itiraz ediyor (çizginin tam ismi
söylenmeli) top için İÇERDE/DIŞARDA çağrısı yapılmı tır
b. Zamanlamaya bağlı olarak a ağıdaki anonsu yapmakta denenmeli:
 ‘‘Sn._____ ın X itiraz akkı kalmı tır itiraz akkında bir kayıp olmu
ise.
c. Eğer inceleme mümkün değil ise anons (oyuncuları bilgilendirdikten
sonra):
 ‘‘Elektronik tekrar görüntüleme mümkün olmadığı için orijinal
İÇERDE/DIŞARDA çağrısı geçerli olacaktır.

H
ÇAĞRILAR
Sözlü olarak korttaki görevli olan akemler tarafından yüksek sesle ve net bir
ekilde yapılacak olan çağrılar a ağıdakiler gibidir:
1
‘‘Hata
Birinci veya ikinci servisin servis karesinin dı ına dü mesi alinde söylenir.
‘‘İkinci Servis atasından sonra çift ata denmez.
2
‘‘Dı arıda – ‘‘Out
Vurulan top oyun alanının dı ına dü erse doğru sa aya dü meden daimi
e yaya çarparsa veya kort dı ındaki er angi bir nesneye değerse bu çağrı
yapılır.
‘‘Kortun dı ında ‘‘Üzerinde ‘‘Az out gibi çağrılar yapılmaz.
3
‘‘Net
Atılan servisin nete çarpıp doğru servis karesinin içine dü mesi durumunda
söylenir.
4
‘‘İçinden
Topun netin içinden geçmesi durumunda söylenir.
5
‘‘Ayak Hatası
Tenis Kuralları nın 18. Maddesinin İ lali durumunda söylenir.
6
‘‘Let
Kule Hakemi tarafından Tenis Kuralları nın 22. ve 23. maddeleri dâhilinde
oynanan puanın veya servisin tekrar edilmesi gereken durumlarda söylenir.
7
‘‘İkiledi
Eğer bir oyuncu oyundaki bir topa birinci seki inden sonra vurmakta ata
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yapar ise söylenir (Kural 2 Tenis Kuralları).
8
‘‘Hatalı Vuru
Eğer bir topa bilerek arka arkaya iki kez vurulmu ise veya fileyi geçmeden
vurulmu ise söylenir (Kural 2 Tenis Kuralları).
9
‘‘Dokunma
Oyun esnasında eğer oyuncu fileye dokunursa veya oyundaki top oyuncuya
dokunursa veya oyuncu ve oyuncunun er angi bir e yası rakibinin kortuna
dokunursa söylenir (Kural 2 Tenis Kuralları).
10
‘‘Engelleme
Eğer bir oyuncu kasıtlı olarak veya istemeden rakibin puanı oynamasını
engelleyecek bir durum içinde bulunur ise söylenir (Kural 2 Tenis Kuralları).
11
‘‘Bekleyin Lütfen
Eğer bir olay ya da durum bir puanın veya ikinci servisin öncesinde
ba lamasına engel olacak ise söylenir.
12
‘‘Düzeltme
‘‘Düzeltme top içerde anonsu bariz ata olarak yapılmı ‘‘out çağrısından
sonra ‘‘Dı arda/Out veya ‘‘ ata anonslarında bariz ‘‘içerde veya ‘‘el
i aretinden sonra yapılır.
I
EL İŞARETLERİ
Kortta yapılacak el i aretleri a ağıda sıralanmı tır:
1
‘‘Dı arıda/Out veya ‘‘Hata
Kol topun dı arıya çıktığı yöne doğru tam olarak açılmı ve avuç içi Kule
Hakemine dönük ekilde parmaklar kapalı olarak yapılır.
El i areti kesinlikle sesli bir çağrının yerine kullanılamaz. El i areti sözlü
‘‘Dı arıda/Out veya ‘‘Hata çağrısı için ikinci bir ektir.
2
‘‘İçerde veya ‘‘İçerde/Güven İ areti
Avuç içi a ağıya bakacak ekilde olmalıdır. İçerde i areti için sözlü bir çağrı
yoktur. İçerde i areti puan esnasında veya puan bitirici bir puandan sonra
topun içerde olduğunu onaylamak için yapılır (yakla ık olaran çiginin 1 metre
içinde olan toplar).
3
‘‘Görememek
Eller yüzün önünde ve gözlerin alt kısmındadır ellerin dı ı Kule Hakemi
tarafından görülmelidir. Bu el i areti bazı nedenlerden dolayı Çizgi Hakeminin
o anki görü ü ile çağrı yapmadığını gösterir. Sesli çağrı yoktur el i areti
sessiz bir ekilde kullanılır.
4
‘‘Net veya ‘‘İçinden
Kol yukarı doğru tam açılmı bir durumda ve sesli çağrı ile ‘‘Net veya
‘‘İçinden eklinde aynı anda yapılır.
5
‘‘Ayak Hatası
Kol yukarı doğru tam açılmı bir durumda ve sesli çağrı ile ‘‘Ayak Hatası
eklinde aynı anda yapılır.
6
‘‘Düzeltme
Kol yukarı doğru tam açılmı bir durumda ve sesli çağrı ile ‘‘Düzeltme
eklinde aynı anda yapılır.
J

TTF SKOR KARTI / TTF EL İÇİ PUANLAMA CİHAZI - PDA
a. TTF SKOR KARTI
1 Maç Öncesi
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2
3

4

5

6

7

8

9

10

Oyuncular ile maç öncesi toplantısından önce TTF Skor Kartı istenilen
bazı bilgiler ile; oyuncuların isimleri turnuvanın ismi skor formatı
kaçıncı tur olduğu top deği imi vs. kısımlar doldurularak azırlanır.
Kura
Kura atı ından sonra kurayı kimin kazandığı ve seçimi i aretlenir.
Zaman/Aralar
Her setin ba langıç ve biti zamanı yazılır. Maç esnasında verilen
araların zamanı ve nedeni not edilir.
Servis Atanın Tarafı
Her oyuncunun ba
arflerini sette servis sırasına göre sa adaki
uygun taraflarına kar ılık gelen Servis Tarafı sütununda not edilir.
Top Deği imi
TTF Skor Kartının sağ tarafında top deği ikliği yapılacağı oyunu
önceden i aretlenir.
Puanlar
Puanlar TTF Skor Kartındaki kutulara eğimli i aretlerle (/) veya
a ağıdakilerle yapılmalıdır:
‘‘A – Ace
‘‘D – Çift Hata
Bunlara ek olarak er karenin alt orta çizgisine konulacak tek nokta ‘‘.
birinci servis atı ının ata olduğunu belirtir.
Oyunlar
Yalnızca son oyunu kazanan tarafından kazanılan toplam oyun sayısı
Oyunlar sütununda belirtilir.
Kural ve Zaman İ lalleri
Bir oyuncuya kural veya zaman i lali verildiğinde skor kartındaki
oyuncuya ait kutuya C veya T i areti ile belirtilecektir. Bir puan veya
oyun cezası verildiğinde bu puanları veya oyunları alan oyuncu için
bunlar X ile i aretlenecektir. Zaman i lalinden dolayı ilk serviste
servis kaybı verildiğinde ‘‘. i areti ile ikinci servis kaybında ise ‘‘X ile
i aretlenecektir. Kural ve zaman i alleri ilgili bölümlerinde de
i aretlenmelidir.
İfade
Müste cen veya küfürlü olduğu dü ünülen ifadelerin tam olarak
alıntılanması dâ il ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere i lalin tüm
gerçekleri akkında bir açıklama yapılmalıdır.
Kas Krampı
Bir Oyuncu tedavi alabilmek için puanları verdiğinde bu puanları alan
oyuncu için bunlar X ile i aretlenecektir.
Düzgün i aretlenmi bir TTF Skor Kartı Ek B de gösterilmi tir.

b. TTF EL İÇİ PUANLAMA CİHAZI – PDA
Kule Hakemi el içi puanlama ci azına
a ağıdakilere uygun olarak girecektir:

maçtaki tüm

verileri

1 Maç Öncesi
Oyunclar ile maç öncesi toplantısından önce maç ile ilgili tüm verilerin
PDA ye doğru ekilde girildiğinden emin olun. Maç verileri oyuncuların
isimlerini maç formatını top deği imini vb. gibi konuları içerir.
2 Kura
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Kura atı ından sonra kura atı ını kimin kazandığını ve seçimini
PDA de i aretler.
3 Zaman/Aralar/Ertelemeler
Tuvalet / kıyafet molaları deği ikliği on (10) dakikalık molalar oyunun
askıya alınması ve yağmur gecikmeleri gibi kesintileri der al ve doğru
bir ekilde PDA ye girin.
4 Puanlar
Puanlar zamanında ve doğru olarak PDA ye girilmelidir.
5 Kural ve Zaman İ lalleri
Bir oyuncuya kural veya zaman i lali verildiğinde İ lal PDA ye der al
girilmelidir. Ayrıca müste cen veya küfürlü olduğu dü ünülen ifadelerin
tam olarak alıntılanması dâ il ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere
İ lalin tüm gerçekleri akkında yazılı bir açıklama yapılmalıdır.
K
HAKEMLERİN SORUMLULUKLARI
Hakemlerin sorumlulukları a ağıdaki gibi olacaktır:
1
Arka çizgi kenar çizgi orta servis çizgisi ve servis akemleri kendi
çizgileri için ‘‘Dı arıda/Out ve ‘‘Hata çağrılarını yaparlar.
2
Net Hakemi bütün ‘‘Net ve ‘‘Altından çağrılarını yapar netin
ölçülmesine ve top deği imlerine yardımcı olur.
3
Arka çizgi kenar çizgi ve orta servis çizgi Hakemleri ‘‘Ayak Hatası
çağrılarını kendi çizgileri için yaparlar. Top filede kalsa bile durum
olu tuğunda bu çağrı yapılmalıdır.
4
Kule Hakemi bütün ‘‘Let ‘‘Hatalı Vuru
‘‘Dokunma ‘‘İkiledi ve
‘‘Engelleme çağrılarını yapar.
L
TAM TAKIM ÇİZGİ HAKEMİ İLE MAÇ YÖNETME
Eğer bir Kule Hakemi on (10) Çizgi Hakemi ile maç yönetecek ise
görev/sorumlulukları yukarıdaki gibi olacaktır. Çizgi Hakemlerinin net ile ilgili
çağrı yapmalarına izin verilmez. Kenar Çizgi Hakemleri ve ortaservis Çizgi
Hakemleri ayakta durmalıdır.
M
TAM TAKIMDAN AZ ÇİZGİ HAKEMİ İLE MAÇ YÖNETME
Eğer tam takım Çizgi Hakemi yok ise Çizgi Hakemlerinin yerle imi a ağıdaki
gibi olmalıdır;
1
Yedi (7) Çizgi Hakemi
a. Kenar çizgiler ve ortaservis çizgileri ayakta duran dört ( ) Çizgi Hakemi
tarafından yönetilir.
b. Bütün kenar çizgiler için fileye kadar olan kısma kadar çağrı yapılır.
c. Servis atı ı kar ılayanın tarafındaki akemler tarafından kontrol edilir
ve ortaservis akemi servis atı ından sonra bo olan çizgiye areket
eder.
d. Puan esnasında areket vardır.
e. Yedili (7) Çizgi Hakemi takımının sorumlulukları yukarıda açıklanan
ekilde olabilir.
2
Altı ( ) Çizgi Hakemi
a. Kenar çizgiler ve ortaservis çizgileri ayakta duran üç (3) Çizgi Hakemi
tarafından yönetilir.
b. Kenar servis çizgileri servis atanın tarafından ve ortaservis çizgisi
kar ılayanın tarafında duran akemler tarafından kontrol edilir.
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c. Puan esnasında areket yoktur.
d. Altılı ( ) Çizgi Hakemi takımının sorumlulukları yukarıda açıklanan
ekilde olabilir.
3
Be (5) Çizgi Hakemi
a. Kenar çizgiler ve orta servis çizgileri ayakta duran iki (2) Çizgi Hakemi
tarafından yönetilir.
b. Çizgi Hakemlerinin yerle imi ortaservis çizgisi haricinde altılı hakem
yerle imi ile aynıdır. Ortaservis akemi da a sonra bo olan çizgiye
hareket eder.
c. Puan esnasında areket vardır.
d. Be li (5) Çizgi Hakemi takımının sorumlulukları yukarıda açıklanan
ekilde olabilir.
4
Be den (5) az Çizgi Hakemi
a. Kule Hakemi mümkün olan en iyi avantajlı çizgilere Çizgi Hakemlerini
yerle tirir.
b. Kule Hakemi bo olan çizgiler için çağrı yapar.
c. Çizgi Hakemlerinin sorumlulukları yukarıda açıklanan ekilde olabilir.
Yedi (7) altı ( ) ve be (5) Çizgi Hakeminin yerini ve areketlerini gösteren
diyagramlar Ek D'de gösterilmi tir.
N
ÇİZGİ HAKEMSİZ MAÇ YÖNETME
Eğer Kule Hakeminin Çizgi Hakemi olmadan maç yönetmesi gerekir ise
bütün çağrıları kendisi yapmak zorundadır.
O
Ba

KULE HAKEMSİZ OYNANAN MAÇLAR İÇİN PROSEDÜRLER
Ek-E de
Kule
Hakemsiz
oynanan
maçlar
ile
akemler/Hakemler ve oyuncular için notları bulabilirsiniz.

ilgili

P
1

ENGELLEME
Hakemler Tarafından Yapılan Engellemeler
a Eğer ‘‘dı arıda/out çağrısı ‘‘İçeride olarak düzeltilir ise Kule
Hakemi Ace veya kazanan bir vuru olduğunu dü ünmüyor ise kesinlikle puan
tekrarı yapılmalıdır. Eğer oyuncunun topu geri çevirme olasılığı var ise karar
verirken oyuncunun yararına karar verilmelidir.
b Eğer çağrı ‘‘İçeriden ‘‘Dı arı olarak düzeltiliyor ise puan bitmi tir
ve
bir engelleme yoktur.
c Eğer servis atı ı yapılmadan önce ayak atası çağrısı yapılmı ise
puan tekrarı yapılmalıdır.
2
Kort Dı ı Engelleme
Eğer bir oyuncu oyun esnasında veya servis areketi esnasında kendi
kontrolü dı ında er angi bir nesne tarafından engellenir ise (ba ka korttan
gelen top kortun içine uçan bir kağıt vs) puan tekrarlanmalıdır.
Kalabalık gürültüsü seyircilerin dı arıda/out çağrıları ve diğer benzer dikkat
dağıtıcı unsurlar bir engel olarak kabul edilmez ve bu puan oynandığı gibi
kalmalıdır.
3

Oyuncunun Rakibini Engellemesi
Bir oyuncu rakibini engelliyor ise, istem dı ı veya kasıtlı olarak
kurallandırılabilir.
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a Bir oyuncu ilk kez olmak kaydıyla istemsiz bir engel olu turuyor ise
(cepten top dü mesi
apkanın dü mesi vs.) puan tekrarlanmalıdır ve
oyuncuya böyle bir durumun tekrarı
alinde olayın kasıtlı olarak
değerlendireleceği söylenmelidir.
b
Bir oyuncu tarafından kasıtlı olarak yapılan er angi bir
engellemede sonuç puan kaybı olacaktır.
R
OYUNUN DEVAMI/OYUNUN GECİKMESİ
Maçın ba langıcı kuralı uygulandığı durumlarda korta giren ikinci
oyuncu/takım sandalyesine ula tığı andan itibaren maç öncesi toplantısına
gitmeleri için altmı ( 0) saniye ba layacaktır. Maç öncesi toplantı bitimini
takiben ısınma süresi ba layacaktır. Isınma bittikten sonra maça ba lamak
üzere oyuncuların tekrar altmı ( 0) saniyeleri olacaktır. Eğer oyuncu altmı
( 0) saniyenin sonunda servis atmaya azır değil ise Maç Ba langıcı Kuralı
İ lali alacaktır. Isınma süresi sona erdikten sonra oyun devam etmeli ve
oyuncu er angi bir sebepten dolayı maçı makul olmayan bir ekilde
geciktirmemelidir.
Topun oyundan çıkmasından bir sonraki puanın ba langıcına kadar olan süre
yirmi be (25) saniyedir bu duruma doksan ( 0) saniyelik sa a deği imi ve
yüz yirmi saniyelik (120) set molası dâ il değildir. Bu kuralın uygulanmasına
ili kin prosedürler a ağıdaki gibidir:
1
Puan Aralarındaki Zaman Kuralı
a Oyuncunun oynaması istendiğinde veya top oyun dı ına çıktığında
kronometre ba lar.
b Topa izin verilen yirmi be (25) saniye içinde bir sonraki puan için
vurulmaz ise zaman ihlali veya kural i lali ile değerlendirilir. Yirmi be (25)
saniyenin sona ermesinden önce zaman uyarısı yoktur.
2
Sa a Deği imi (doksan ( 0) saniye) ve Set Molası (yüz yirmi (120)
saniye)
a
Top oyun dı ına çıktığı an kronometre ba latılır.
b Altmı ( 0) / doksan ( 0) saniye geçtikten sonra ‘‘Zaman anonsu
yapılır.
c
Eğer oyunculardan biri veya ikisi yetmi be (75)/yüz be (105)
saniye geçmesine rağmen alen sandalyelerinde oturuyor ve oyuna ba lama
posizyonlarına yönlenmediler ise ‘ 15 saniye anonsu yapılır.
d
Bir sonraki puan için servis atanın oyuna ba lamasını engelleyen
bir durum olmaması alinde izin verilen doksan ( 0)/yüz yirmi (120) içinde
top oyuna girmemi ise zaman ihali ya da kural i lali (tıbbi mola veya
tedavi sonrası) verilir.
3
Kar ılayan servis atanın makul ızına uymuyor
a
Oyuncunun oynaması istendiğinde veya top oyun dı ına
çıktığında kronometre ba lar.
b Eğer kar ılayanın areketleri servis atanın makul ızını geciktiriyor
ise (25 saniyeden önce da i olabilir) zaman ihlali verilir.
c
Eğer kar ılayan sürekli ve açık bir ekilde servis atanı geciktiriyor
ise kural ihlali verilir böylece ‘‘Sportmenlik Dı ı Davranı uygulanır.
S
KORTTA OYUNCU İHLALLERİ
Kule Hakemi bir maç esnasında davranı kurallarının uygulanmasında birincil
sorumluluğa sa iptir. Kural İ lalleri bir oyuncu Kural İ lali yaptığında der al
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verilmelidir. Herbir i lal için bir kural i lali verilmelidir. Kule Hakemi maçtan
sonra i lali gerçekleri ile birlikte Ba akeme rapor eder.
T
KULE HAKEMİ TARAFINDAN FARKEDİLMEYEN KURAL
İHLALLERİ
Bazen oyuncular tarafından yapılan kural i lalleri sadece Çizgi Hakemleri
tarafından farkedilir.
Çizgi Hakeminin der al Kule Hakemine yakla ması ve i lalin gerçeklerini
bildirmesi gerekir; bu süre zarfında Kule Hakemi kuledeki tüm mikrofonları
kapatmalıdır.
Kule Hakemi oyuncudan bu rapora cevap vermesini isteyebilir; bundan sonra,
Kule Hakemi bir karar vermeli ve raporu reddetmeli veya bir kural ihlali
vermelidir. Bir kural ihlali verilir ise, Kule Hakemi bu ihlali oyuncuya, rakibe ve
seyircilere mutlaka anons etmelidir.
Kule Hakeminin görü üne göre kural ihlali var ise ancak olayın farkedildiği
zaman nedeniyle (ba ka bir puan oynandı) kural i lali uyarı puan cezası
veya oyun cezası vermek uygun olmaz ise Kule Hakemi mutlaka olayı
maçtan sonra Ba akeme bildireceğini bildirmelidir.
Eğer diskalifiye olabilcek ciddi bir i lal bir sonraki sa a deği imi/set molasının
sonundan önce rapor edilmi ise Ba akem anında diskalifiyeyi tartı mak
üzere çağrılabilir.
U
ANINDA DİSKALİFİYE
Ba akem davranı kurallarının er angi bir i lalinden dolayı diskalifiye kararı
verebilir.
Puan cezası prosedürlerine bakılmaksızın oyuncuyu diskalifiye etmek ciddi bir
karardır ve bu nedenle böyle bir diskalifiye kararı alınırken çok ciddi ve iddetli
bir suistimalden kaynaklanması gerekmektedir.
V

HAKEMLER İÇİN KURALLAR

TTF bütün kademedeki akemlerden yüksek standartlarda profesyonellik
beklemektedir. Bütün akemler otomatik olarak bu beklentiye dâ ildir ve
emeklilik öncesine kadar saygı içierisinde önem göstermelidir.
Yönetim organları tarafından çıkarılan bu kurallar zaman zaman deği iklik
gösterebilir.
A

Gerekli Standartlar

Aksi belirtilmedikçe bir Yetkili Yetkili Görevli sıfatıyla areket ederken ve
bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla a ağıdaki gerekli standartlar her zaman
geçerli olacaktır:
I.
Bir tenis etkinliği alanının (tenis etkinliğiyle ilgili er angi bir resmi
mekân veya yeri içeren) bölgesi dâ ilinde olduğunda;
II. Bir tenis etkinliğiyle ilgili olarak oyuncular yetkililer turnuva personeli
seyirciler veya yönetim organı personeline, etkinlik alanı içerisinde
veya dı ında ve bu tenis etkinliği süresince;
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III.
IV.

Tenis kuralları yönetim organı kuralları veya görevliler için görev ve
prosedürlerde belirtilen er angi bir görevi yerine getirirken ve
Bir eğitim organı veya ilgili turnuva ya da yarı mada eğitim verirken
idaresine yardımcı olurken ve diğer resmi görevler gibi oca olarak
hizmet sunarken;

1.
Hakemlerin görevlerini yerine getirebilmeleri için tatmin edici bir fiziksel
durumda olmaları gerekmektedir.
2.
Hakemler 20-20 doğal veya düzeltilmi görü e ve normal duymaya
sahip olmalıdır. Buna ek olarak MHK tarafından istendiğinde tamamlanmı bir
göz testi sunmalıdırlar.
3.
Hakemler atandıkları bütün maçlar için zamanında azır olmalıdırlar.
4.
Hakemler Tenis Kurallarını Hakemler için Görev ve Prosedürleri
görev yaptıkları Tenis Etkinlikleri için tüm özel kuralları Teniste Yolsuzlukla
Mücadele Programını ve akemlere uygulanabilecek diğer tüm politikaları
anlamalı bunlara uymalı ve uygulamalıdır. Kort içinde ve yanında cep
telefonu kullanmamalıdır.
5.
Hakemler çalı tıkları turnuvalarda
diğer
akemlere
turnuva
personeline seyircilere oyunculara turnuva masasına ve turnuva ile alakalı
diğer erkese saygı duymalı.
6.
Hakemler yüksek düzeyde ijyen ve er zaman profesyonel bir
görünüm sağlamalıdır.
7.
Hakemler görev yaptıkları er angi bir maçtan önceki 12 saat içinde
ve Hakem olarak görev yaparken maçlar esnasında alkol kullanmamalı esrar
(tıbbi esrar da il) veya ba ka bir madde kullanmamalıdır.
8.
Hakemler bütün oyunculara saygı için tarafsızlıklarını er zaman
korumalıdır. Hakem ili kisi/yakın arkada ı olan bir oyuncunun maçını
yönetmemelidir. Hakemler kafalarda er angi bir soru i areti bırakmamak için
oyuncular ile fazla sosyalle memelidirler. Bunların yanında hakemlerin
oyuncuların kaldığı otelde kalmalarında veya oyuncularında katıldığı sosyal
etkinliklere katılmalarında bir sakınca yoktur. Hakemler karı ıklığa sebep
olabilecek ili kilerini (akraba oyuncu iyi arkada evli/sevgili olmak vs.)
TTF ye bildirmelidirler.
9.
Hakemler diğer akemlerin kararlarını toplum içinde ele tirmemelidir
yapılacak ele tirilerin Hakem in kendisine ya da Ba akeme yapılması
gerekir.
10.
Hakemler yürürlükteki tüm yargı ve ceza kanunlarına er zaman
uymak zorundadır. Şüp eye ma al vermemek ve yukarıdakileri
sınırlamaksızın bir hakem er angi bir yargı alanındaki er angi bir suçtan
suçlu veya suçlu bulunma suçundan yargılanırsa veya suç duyurusunda
bulunmazsa veya er angi bir yargıda bulunmazsa bu yükümlülük i lal edilir.
11.
Hakemler (ITF sertifikalı) çevrimiçi Tenis Dürüstlük Koruma
Programının tamamlanmasını ve Tenis Dürüstlük Birimine er angi bir
uygunsuz yakla ımı rapor etmeyi içeren Tenis Yolsuzlukla Mücadele
Programı kapsamındaki yükümlülüklerine er zaman bağlı ve bunlardan
aberdar olmalıdırlar. Hakemler profesyonel tenis etkinliklerinde ba is kabul
eden bir irkette isti dam edilemez veya ba ka bir ekilde ili kilendirilemez
veya bu irketle ili ki kuramaz.
12.
Hakemler maç esnasında kalabalığı kontrol etmek dı ında seyirciler ile
konu mamalıdır.
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13.
Hakemler turnuva esnasında veya
er angi bir zamanda
Ba akem/TTF den izin almadan televizyona ve gazeteye röportaj veremez
turnuva ile ilgili er angi bir poster sosyal medya alıntısı vs. payla amaz.
14.
Hakemler içbir zaman er angi bir sosyal medya kanalına bir
turnuvaya, oyuncuya diğer yetkililere veya Yönetim Kuruluna saldıran veya
onları kötüle tiren kamuya açık yorumda bulunmamalı bilgi payla mamalı
böyle bir durumun sonucunda olu abilecek makul durumları bilmelidir. Bu
kuralların diğer ükümlerine alel getirmeksizin me ru görü lerin sorumlu ve
ölçülü ifadesi bu ükmün i lali anlamına gelmez.
15.
Hakemler, diğer akemler, oyuncular, seyirciler, turnuva personeli ve
turnuva ile ilgili diğer tüm unsurlar ile adil olmayan profesyonel olmayan
ayrımcı cezai veya etik olmayan davranı larda bulunamazlar. Bütün
akemler davranı ları ile diğer akemlere örnek olmalıdırlar.
16.
Hakemler içbir zaman diğer akemlere oyunculara oyuncu destek
personeline turnuva personeline seyircilere veya basın / medya
mensuplarına yönelik fiziksel veya sözlü veya te dit edici davranı ya da kötü
dil ve niyetli davranı larda bulunamazlar.
17.
Hakemler içbir zaman yetki veya kontrol pozisyonlarını kötüye
kullanmaz ve diğer akemlerin oyuncuların turnuva personelinin veya
oyuncu destek personelinin psikolojik fiziksel veya duygusal refa ına zarar
veremez veya onları te likeye atamaz.
18.
Hakemlerin diğer akemlere oyunculara oyuncu destek personeline
turnuva personeline, seyircilere ya da basın/medya mensuplarına kar ı
herhangi bir cinsel istismar veya giri imi kesinlike kabul edilemez ve tolere
edilmeyecektir.
19.
Hakemler turnuva ile ilgili tüm talepleri Ba akeme / varsa Şef
Hakeme yapmalıdırlar.
20.
Hakemler Ba akem/Şef Hakem tarafından serbest bırakılana dek
turnuva boyunca çalı mayı kabul etmi sayılırlar. Bir akem herhangi bir
turnuvada çalı mayı kabul ettiği takdirde MHK nın izni olmadan ve Ba akem
serbest bırakmadan önce turnuvadan ayrılamaz.
21.
Tüm hakemler, kendilerinin ya da ba ka bir akemin herhangi bir ihlali
alinde olayın tüm gerçek ve detaylarını MHK ya bildirmek ve anlatmakla
yükümlüdürler. Bildirilmemesi kuralların i lalidir.
22.
Hakemler görev yaparken soru turmalarda ili kilerinde kısaca her
zaman ve tüm ili kilerinde dürüst davranmalıdırlar.
B

İ lal İddialarının Soru turulması

1.
Bir tenis turnuvası esnasında olu abilecek er angi bir i lal durumu
E)2 yönetmeliği altında belirtildiği gibi der al MHK ya bildirilmelidir.
Ba akem, iddia edilen ihlale maruz kalan hakemin bu olayını askıya alıp
almamaya karar vermeye yetkisi vardır (ancak a ağıdakilerden birini MHK
Temsilci tarafından belirtilmedikçe ba ka er angi bir olayı askıya alma veya
görevden alma yetkisine sa ip olmayacaktır. A ağıda veya isti dama ili kin
kararın bir sonucu olarak B) 2 uyarınca geçici bir askıya alma
yükümlülüğüdür). Ba ka zamanlarda meydana geldiği iddia edilen i laller
MHK ya yazılı olarak bildirilmelidir.
2.
Sorumlu MHK temsilcisinin bu iddianın olası bir i lal olduğunun farkına
varması üzerine konuyu der al gözden geçirecek ve iddia edilen i lalin da a
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ayrıntılı ara tırılması gerekip gerekmediğini belirleyecektir. Eğer öyleyse
yetkili MHK temsilcisi soru turma altındaki i lal iddiasıyla ilgili hakemden
yazılı bildirimde bulunması ve kanıt sunması için en fazla on (10) gün içinde
iddia edilen i lali savunması beklenecektir. Eğer öyle değilse MHK temsilcisi
madde B)5 e göre areket eder.
3.
Sorumlu MHK temsilcileri, Tenis Dürüstlük Birimi er angi bir yönetim
organı (Tenis Dopingle Mücadele Programı ile ilgili ITF dâ il) ve kolluk
kuvvetleri ile bu soru turmayla ilgili bilgileri payla ma akkına sa iptir. Bu
kurallar kapsamındaki soru turmalar Tenis Yolsuzlukla Mücadele Programı
Tenis Dopingle Mücadele Programı Yönetim Organı Kuralları diğer geçerli
spor düzenlemeleri (Uluslararası Olimpiyat Komitesi veya Uluslararası
Paralimpik Komitesi tarafından uygulananlar büyük olayları) veya yerel
yasalar ( arici kolluk kuvvetleri tarafından) tarafından bekletilebilir. Böyle bir
beklemede, yetkili MHK temsilcisinin takdirine bağlı olarak er angi bir
zamanda kaldırılabilir. Bu tür bir areket veya yapılacak er angi bir i lem
(veya i lem yapamama) yetkili MHK temsilcisinin bu kuralların i lal edildiği
iddialarını soru turma ve takip etme yetkisine alel getirmez. Şüp eye ma al
vermemek için Tenis Yolsuzlukla Mücadele Programının i lal edildiği iddia
edilen bir İ lal Tenis Bütünlüğü Birimi tarafından ara tırılıp ele alınacak ve
Tenis Yolsuzlukla Mücadele Programı kapsamında uygulanacaktır. Tenis
Anti-Doping Programının i lali iddiası TTF/ITF tarafından ara tırılıp ele
alınacak ve Tenis Anti-Doping Programı kapsamında uygulanacaktır. Yönetim
Organı Kurallarının ve / veya isti dam veya katılım artlarının ihlal edildiği
iddiası ilgili yönetim organı tarafından ara tırılmalı ve ele alınmalıdır.
4.
Tüm Hakemler görevli temsilci tarafından talep edilen belge ve
bilgileri sağlamak ve disiplin tarafından talep edildiğinde tanık olarak
görünmek de dâ il olmak üzere bu Davranı Kuralları uyarınca (davranı ları
veya ba ka bir hakem ile ilgili olarak) iddia edilen bir ihlalle ilgili
soru turmalarla i birliği yapma yükümlülüğüne sa iptir. Bu kural uyarınca
yapılan er angi bir duru mada Panel veya Temyiz Paneli ne katılım
sağlamalıdır. Aksi takdirde iddianın doğruğulunu kabul etmi olur.
5.
Soru turmanın (eğer varsa) tamamlanması üzerine yetkili temsilci
ilgili hakemin cevap vermesi için bir vakanın olup olmadığını belirler. Yetkili
temsilci cevap verilecek bir dava olduğunu belirlerse, yetkili temsilci hakeme
yazılı bir bildirim gönderir ve en geç 10 gün içerisinde yazılı olarak itirazın
alınması gerekir. Bu süreyi a an durumlarda yazılı dilekçe dikkate alınmaz ve
karar federasyonun ilgili birimlerince alındıktan sonra akemin kendisine karar
ula tırılır.
Burdan sonraki süreç ITF Sertifikalı Hakemler için uygulanacağından dolayı
detaylar ITF D&P kitabının 32 33 ve 3 . sayfalarında bulunabilir.

III YORUMLAR
A
UYGULANABİLİRLİK
Ba ka ekilde belirtilmediği sürece bu yönetmelik TTF nin düzenlediği bütün
turnuvalarda geçerlidir.
B

YORUMLAR
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Kopuk Telle Oynama
Profesyonel teniste bir oyuncu puana kopuk tel ile ba layamaz. Eğer tel puan
esnasında kopar ise oyuncu oynanan puanı o raketle bitirmek zorundadır.
Eğer kar ılayan oyuncu net olan bir servisten sonra telini koparır ise emen
raketini deği tirmelidir. Eğer kar ılayan oyuncu ata olan birinci servise vurup
telini koparmı ise raketini deği tirmeyi veya o raketle devam etmeyi seçebilir.
Eğer raketini deği tirir ise puan birinci servisten devam edecektir diğer türlü
puanı kopuk tel ile de tamamlayabilir ve (eğer çiftler maçı ise zamanı
uzatmadan partneri ile de raketini deği ebilir) maça ikinci servisten devam
edilir.
File Altı Destek Bo usu/Kame ala
Eğer oyuncu puan esnasında file altı destek borusu/kameraya dokunur ise
bunlar filenin bir parçası olarak sayılır. Eğer top puan esnasında file altı
destek borusu/kameraya dokunur ise zeminin bir parçası olarak sayılır.
Islak Ayakkabıla ın/Ço apla ın De i ti ilmesi
Eğer sa a deği imi ba langıcında belirtilmi ise yeni ayakkabı/çorap azır ise
oyuncuya deği im için sa a deği imi esnasında ekstra makul bir süre verilir.
Bu durum kullanılan malzemenin kullanılamaz ale gelmediği durumlarda
(ıslak ayakkabının/çorabın kortu oynanamaz ale getirmesi) maç boyunca
sadece bir kez izin verilir. Bu gibi durumlarda yapılan er istekte Kule Hakemi
duruma göre karar verme yetkisine sa iptir.
Kule Hakeminin Ko t İçi Olayla ı Gö ememesi
Kule Hakemi bir çağrı için birincil sorumluluğa sa ip olduğundan (ikiledi
dokunma ve net akemi yok ise net/altından) der al karar vermelidir. Kule
Hakemi bu kural i lallerinden birini göremez ise içbir i lal olmamı kabul
edilir ve bu puan oynandığı gibi kalır.
Kontak Lensle ve Gözlükle
Eğer bir oyuncu maçta koktak lens veya gözlük kullanıyor ise bunlar gerekli
malzeme olarak kabul edilir ve kullanılamaz ale geldiklerinde deği im için
oyuncuya kabul edilir makul bir süre verilir (kirlenmi lensler veya kırılan
gözlük). Oyuncuların gözlüklerden kontakt lenslere veya tam tersi ekilde
deği mesine izin verilir ancak kullanılan bu ekipmanlar kullanılamaz ale
gelmeden deği tirilmek istenirse bunun için ek bir süre verilmez.
Elektornik Cihazlar
Bir oyuncunun, Ba akem tarafından onaylanmadığı sürece maçlar sırasında
onaylanmı oyuncu Analiz Teknolojisi (PAT) dı ında içbir elektronik ci azı
kullanmasına izin verilmez.

EK A
TTF HAKEMLİK WEB SİTESİ
A ağıda sıralanan ba lıklar TTF nin web sitesi ve i-kort sitesinde bulunabilir –
www.ttf.org.tr - www.i-kort.ttf.org.tr
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Hakemlerin Listesi
Tenis Kuralları
Hakemler İçin Kural ve Prosedürler
Hakem Kursları Bilgileri
Turnuva Ba vuruları
Turnuva Görevlendirmeleri
Ya Grupları Özel Talimatnameleri
Senior Turnuvaları Talimatnamesi
Yurt Dı ı Turnuva Ba vuru Formları
Geli im Semineri Ba vuruları
EK B
TTF SKOR KARTI
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EK – C
KULE HAKEMLER VE FİZYOTERAPİSTLER İÇİN TIBBI MOLA
PROSEDÜRLERİ
SAHA DEĞİŞİMİ YA DA SET ARASI OLMADIĞI ZAMANLAR
FİZYO
KULE HAKEMİ
KH: Kronometreyi ba latır
KH: ‘‘Fizyo ko ta ça ılmı tı ’’
Fizyo gelir
Fizyo te ise ba lar
Fizyo KH’ne tıbbi molaya ba layacağını
söyler

KH kronometreyi sıfırlar ve ‘‘___ uan
tıbbi mola almaktadı ’’ anonsunu yapar

Fizyo korttan ayrılır

KH: ‘‘2 dakika kaldı
KH: ‘‘1 dakika kaldı
KH: ‘‘30 saniye kaldı
KH: ‘‘Tedavi tamamlandı * : ‘‘Zaman’’#

Eğer Oyuncu 30 saniye içinde oyunba
ba lamaz ise Oyuncu Geciktirmeden
dolayı Kural İ ali alır
SAHA DEĞİŞİMİ YA DA SET MOLASI ESNASINDA
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FİZYO

KULE HAKEMİ
KH: 0/120 saniyeyi ba latır

Fizyo te ise ba lar
Fizyo 0/ 0 saniyeden önce tıbbi mola
ba layacak derse

KH: ‘‘___ uan tıbbi mola almaktadı ’’

KH: 0/ 0 sn geçince kronometreyi
sıfırlar
KH: ‘‘2 dakika kaldı
KH: ‘‘1 dakika kaldı
KH: ‘‘30 saniye kaldı
Fizyo korttan ayrılır
KH: ‘‘Tedavi tamamlandı * : ‘‘Zaman’’
#
Eğer Oyuncu 30 saniye içinde oyunba
ba lamaz ise Oyuncu Geciktirmeden
dolayı Kural İ ali alır
SAHA DEĞİŞİMİ YA DA SET ARASINDAN SONRA
FİZYO
KULE HAKEMİ
KH: 0/120 saniyeyi ba latır
Fizyo gelir
Fizyo te ise ba lar
KH: 55/85 saniyede Fizyo ya alen
te ise devam edip etmeyeceği sorar
Fizyo: Hayır Sa a deği imi/set molası
KH: ‘‘Zaman’’
derse
Fizyo: Halen te is ediyorum derse
KH bekler
Fizyo KH’ne tıbbi molaya ba layacağını
KH kronometreyi sıfırlar ve ‘‘___ uan
söyler
tıbbi mola almaktadı ’’ anonsunu yapar
KH: ‘‘2 dakika kaldı *
KH: ‘‘1 dakika kaldı *
KH: ‘‘30 saniye kaldı *
KH: ‘‘Tedavi tamamlandı * : ‘‘Zaman’’
#
Eğer Oyuncu 30 saniye içinde oyunba
ba lamaz ise Oyuncu Geciktirmeden
dolayı Kural İ ali alır

Fizyo korttan ayrılır

Sadece koyu renkte yazılanlar anonslar seyirciye yapılmaktadır. Diğer
anonslar oyuncu ve Fizyo ya yapılır.
* Eğer Tıbbi Mola 3 dakika dan önce biterse KH: Tedavi tamamlandı :
‘‘Zaman’’
# ‘‘Tedavi tamamlandı anonsundan sonra ‘‘Zaman’’ çağrısı yapmadan önce
oyuncuya gerekli kıyafet ve malzemelerini giymesi için süre tanınır.
Fizyo korta çağrıldığında Ba akem de çağrılmalıdır ve uygun bir ekilde Kule
Hakemi ve oyuncu ile ileti im kurabilir.
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EK D
ÇİZGİ HAKEMLERİNİN POSİZYONLARI

Kenar çizgiler ve orta servis çizgisi ayakta duran
akem tarafından kontrol
edilir. Kenar çizgilerde nete kadar olan kısımlar için çağrı yapılır.
Orta servis çizgisi kar ılayan oyuncunun tarafından kontrol edilir ve servis
atı ından sonra Hakem bo olan kenar çizgiye gider. Puan esnasından
areket vardır.
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Kenar çizgiler ve orta servis çizgisi ayakta durak 3 Hakem tarafından kontrol
edilir. Kenar servis çizgileri servis atan oyuncunun tarafından kontrol edilirken
orta servis çizgisi kar ılayan oyuncunun tarafından kontrol edilir. Puan
esnasında areket yoktur.
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Kenar çizgiler ve orta servis çizgisi ayakta duran iki akem tarafından kontrol
edilir. Altılı hakem uygulaması gibi yapılır ancak servis atı ı yapıldıktan sonra
orta servis çizgisini kontrol eden akem bo çizgiye areket eder. Puan
esnasında areket vardır.
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EK - E
BAŞHAKEMLER İÇİN PROSEDÜRLER
KULE HAKEMSİZ OYNANAN MAÇLAR
TTF bünyesinde organize edilen turnuvalardaki bütün maçlara Kule Hakemi
atanamayacağının farkındadır. Bu tür maçların aynı ekilde idare edilebilmesi
için dünya çapında uygulanan bazı prosedürlere uyulması gerekmetedir.
Eğer bir turnuvada Ba akem olarak çalı ıyor iseniz Kule Hakemsiz oynanan
maçlarda oyuncu notları formunu turnuva ilan panosuna mutlaka asınız. Bu
notlar oyuncuların kule akemsiz maçlarda nasıl karar vermeleri gerektiğini
anlatır.
Ba akeme referans edilen bütün durumlar Ba akem Yardımcısı ve
Gözlemci Hakemler içinde geçerlidir.
Kule hakemsiz oynanan maçlarda bazı problemler kaçınılmazdır bu yüzden
Ba akem ve Gözlemci Hakemler mümkün olduğu kadar kortların etrafında
olmalı ve çıkabilecek er angi bir problemi çözmeye azır olmalıdırlar. Farklı
olayları çözmede akemler a ağıdaki prosedürlere uymalıdırlar.
Çizgi Ça ısı Anla mazlıkla ı – toprak olmayan zeminlerde oynanan
maçla
Eğer Gözlemci Hakem çizgi tartı ması için korta çağrılmı ise ve kendisi olayı
görmemi ise çağrıyı yapan oyuncuya (kendi sa asında çağrı yapan) emin
olup olmadığını sormalı ve eğer oyuncudan eminim cevabı alır ise yapılan
çağrı ile oyunu devam ettirmelidir.
Eğer Ba akem tarafından bir maçın çok problemli olduğu görülür ve maça
Gözlemci Hakem ile devam edilemeyeceği kararı alırsa maça Kule Hakemi
ile devam edilmesine karar verebilir fakat bazı sebepler ile (tecrübeli Kule
Hakeminin olmaması
akem kulesinin olmaması) maça Kule Hakemi
atanamayabilir. Bu durumda Gözlemci Hakem maçın sonuna kadar kortun
içinden maçı izler ve oyunculara yapılacak er angi bir bariz yanlı çağrıyı
düzelteceğini ve bunun puan kaybı olarak sonuçlanacağını söylemelidir.
Top İzi ve Çizgi Ça ısı Anla mazlıkla ı – top ak ko tta oynanan maçla
Eğer akem bir anla mazlığı çözmek için korta çağırılıyor ise öncelikle
oyuncuların aynı iz için em fikir olup olmadıklarını öğrenmesi lazım.
Eğer oyuncular aynı izde emfikir ama izin içerde olup olmadığından emfikir
değiller ise Hakem izin içerde ya da dı arda olduğuna karar vermelidir. Eğer iz
okunamıyor ise yapılan orjinal çağrı kalır.
Eğer oyuncular angi iz olduğu konusunda emfikir değiller ise akem, topa
nerden vurulduğu nasıl vurulduğu gibi sorular sorarak doğru izi bulmaya
çalı ır. Bu bilgiler yardımcı olmaz ise çağrı yapan oyuncunun gösterdiği iz ve
çağrı kalır.
Eğer Ba akem tarafından bir maçın çok problemli olduğu görülür ve maça
Gözlemci Hakem ile devam edilemeyeceği kararı alırsa maça Kule Hakemi
ile devam edilmesine karar verebilir fakat bazı sebepler ile (tecrübeli Kule
Hakeminin olmaması
akem kulesinin olmaması) maça Kule Hakemi
atanamayabilir. Bu durumda Gözlemci Hakem maçın sonuna kadar kortun
içinden maçı izler ve oyunculara yapılacak er angi bir bariz yanlı çağrıyı
düzelteceğini ve istenildiğinde izi kontrol edeceğini söyler.
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Di e Ça ıla
Let, ikiledi ve ayak atası gibi anla mazlıklarda akem, oyunculara sorular
sorarak ne olduğunu anlamaya çalı malı ve uygun gördüğü/inandığı gibi karar
verir.
Kasıtlı Yanlı Ça ıla
Eğer Gözlemci Hakem dı ardan izlediği bir maçta bir oyuncunun açıkça yanlı
bir çağrı yaptığını görür ise der al korta gitmeli ve oyuncuya çağrının yanlı
bir çağrı olduğunu ve kasıtsız bir engelleme olduğunu söylemeli. Puan bitirici
bir vuru veya ace değil ise puan tekrarı kararı vermelidir. Hakem ayrıca
oyuncuya bir sonraki açıkça yanlı yapılan er angi bir çağrının kasıtlı bir
engel olarak kabul edilebileceğini ve oyuncunun puanı kaybedeceğini
söylemelidir. Buna ek olarak eğer bir oyuncu kasıtlı olarak yanlı çağrı
yapmı ise ve akem bunu bilerek yaptığından eminse bu durumu
Spormentlik Dı ı Davranı olarak değerlendirip kural ihlali verebilir.
Gözlemci Hakemler çok gerekli olmadıkça oyuna çok müda il olmamalılardır
veya yanlı yapılan yakın bir çağrıda engelleme kuralını kullanmamalıdır.
Uygulama gereği engelleme kuralını kullanmadan önce hakem çok kötü bir
çağrı yapıldığından emin olmalıdır.
Sko Ta tı mala ı
Hakem bir skor anla mazlığını çözmek için korta çağrılırsa oyuncuların kabul
ettiği puanları veya oyunları anlamak için ilgili puanları veya oyunları
oyuncular ile sorgulamalıdır. Oyuncuların kabul ettiği bütün puanlar kalır em
fikir olmadıkları puanlar tekrar edilir.
Örneğin bir oyuncu skorun 0-30 olduğunu iddia ediyor ama rakibi de 30-40
olduğunu söylüyor. Bu durumda oynanan bütün puanları sorgular ve em fikir
olmadıkları puanlar bulunur. Doğru karar oyuna 30-30 olarak devam etmektir,
çünkü er iki oyuncuda birbirlerinin iki puan kazandığı konusunda emfikirdir.
Oyun tartı malarında da prensip aynıdır. Örneğin bir oyuncu -3 önde
olduğunu iddia ederken rakibi -3 kendisinin önde olduğunu söylemektedir.
Puanları sorguladıktan sonra ilk oyunu kimin aldığı ile ilgili belirsizlik olduğunu
farketti isek, oyuna 3-3 olarak devam edilir çünkü er iki oyuncuda
birbirlerinin üç oyun kazandıkları konusunda emfikirdir. Bu durumdan sonra
son oyunda kar ılayan oyuncu bir sonraki oyuna servis atarak ba lar.
Her angi bir skor tartı masını çözdükten sonra akemler için önemli olan
atırlatma servis atan oyuncunun er birinci servisten önce skoru yüksek ses
ile rakibinin duyacağı ekilde söylenmesi gerektiğini atırlatmaktır.
Di e Konula
Ayak
atası sadece
akem tarafından yapılabilir kar ılayan oyuncu
tarafından yapılamaz. Bununla birlikte ayak atası çağrısı yapmak için
hakemin mutlaka kortun içinde olması gerekmektedir. Kortun dı ında duran
hakemin ayak atası çağrısı yapmaya izni yoktur. Taktik verme de diğer kural
ve zaman i lalleri gibi akem tarafından değerlendirilmelidir
akemlerin
oyuncu ve antrenörleri bu ususta gözlemliyor olması çok önemlidir. Kural
veya zaman i lali verileceği zaman akem mümkün olan en kısa sürede
kortun içerisine girmeli oyuncuları bilgilendirmeli ve sonrasında İ lali
vermelidir. Hakem tarafından verilen karar kesindir ve tartı ılamaz.
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Bu prosedürle ile ilgili sorularınız için lütfen TTF nin MHK departmanıyla
ileti ime geçiniz.
OYUNCU NOTLARI
KULE HAKEMSİZ OYNANAN MAÇLAR
Bu turnuvada
bazı maçlar Kule Hakemsiz olarak oynanacaktır. Bütün
oyuncuların a ağıda sıralanan temel prensiplerin farkında olmaları
gerekmektedir:
 Herbir oyuncu kortun kendi tarafındaki BÜTÜN çağrılardan sorumludur
 Bütün ‘‘Dı arıda/Out ve ‘‘Hata çağrıları yüksek ses ile ve rakibin
duyacağı ekilde top yerde sektikten emen sonra yapılmalıdır.
 Şüp e edilmesi durumunda karar rakibin le ine verilmelidir.
 Toprak kortta oynanan maçlar aricinde eğer bir oyuncu ‘‘dı arıda/out
çağrısı yapar ve topun içeride olduğunu farkeder ve puan bitirici bir
vuru değil ise puan tekrarlanmalıdır. Ayrıca aynı oyuncu maç
içerisinde da a önce yanlı çağrı yapmı ise puan tekrarlanmaz
oyuncu puanı kaybeder.
 Servis atan oyuncu er birinci servisten önce skoru yüksek ses ile ve
rakibinin duyacağı ekilde söylemelidir.
 Eğer bir oyuncu rakibinin kararı ve tepkisi ile ilgili emfikir değil ise
korta Hakem/Gözlemci Hakemi çağırmalıdır.
Toprak kortta oynanan maçlar için oyuncuların izlemesi gereken bazı ek
kurallar a ağıdakiler gibidir:
 Top izi incelemesi puan bitirici bir vuru tan veya oyun durdurulduktan
sonra yapılabilir (refleks vuru kabul edilebilir fakat oyuncunun
vuru tan sonra mutlaka emen durması gerekmektedir).
 Eğer bir oyuncu rakibinin çağrısından emin değil ise rakibinden izi
göstermesini isteyebilir. Oyuncu da a sonra ize bakmak için rakibin
sa asına geçebilir.
 Eğer bir oyuncu izi siler ise yapılan çağrının yanlı olduğunu kabul
etmi sayılır.
 Bir top izi ilgili bir anla mazlık var ise akem (veya gözlemci akem)
ni ai kararı vermek için korta çağrılabilir.
 ‘‘Dı arıda/Out çağrısı yapan bir oyuncu normal artlarda yapmı
olduğu çağrının izini göstermelidir.
 Eğer bir oyuncu yanlı lıkla ‘‘Dı arıda/Out çağrısı yapar ve da a sonra
topun içeride olduğunu farkeder ise puanı kaybeder.
Bu prosedürleri adil bir ekilde takip etmeyen oyuncular TTF Davranı
Kurallarının Engelleme Kuralına ve Sportmenlik Dı ı Davranı
ükümlerine
tabi olabilirler.
Bu prosedürler ile ilgili bütün detaylar TTF Ba akemine sorulabilir.
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