
           BANDIRMA ERSER YAPI MALZEMELERİ           

                          KIŞ TENİS LİGİ FORMAT VE KURALLARI 
 

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

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

amacıyla "KIŞ Tenis Ligi" düzenlenmektedir. Lige katılmak için başvuran gönüllü oyuncular, 

Lig başlangıcında önceki Lig ve turnuvalardaki başarıları ve oyun seviyeleri göz önünde 

bulundurularak 3 Gruba ayrılmıştır (2 nci ve 3 ncü Gruptaki oyuncuların seviyeleri eşittir). 

Her hafta Pazar günü sonunda alınan puanlar hesaplanarak her Grubun kendi içindeki sıralama 

güncellenecektir.  

1.Grup: En son Yaz Liginde veya diğer turnuvalarda, tenis teknik düzeyleri iyi ve Orta olan 

oyuncuların bulunduğu grup (2 ve 3 ncü Gruptaki oyuncular ile her oyuna 0-15 geride 

başlayacak).  

2.Grup (Yeni Başlayan Erkekler): En son Yaz Liginde veya diğer turnuvalarda, tenis teknik 

düzeyleri başlangıç veya ortanın altı düzeyinde olan Erkek oyuncuların bulunduğu grup (1 nci 

Gruptaki oyuncular ile her oyuna 15-0 önde başlayacak). 

3.Grup (Yeni Başlayan Kadınlar): En son Yaz Liginde veya diğer turnuvalarda, tenis teknik 

düzeyleri başlangıç veya ortanın altı düzeyinde olan Kadın oyuncuların bulunduğu grup (1 nci 

Gruptaki oyuncular ile her oyuna 15-0 önde başlayacak). 

 

Meydan Okuma Hakkı; 

 Lige yeni katılan veya 4 HAFTA içerisinde en az 3 (ÜÇ) maç yapan oyuncular kendi 

seviyesindeki (1,2 ve 3 ncü Grup kendi arasında) veya üst seviyedeki (2 ve 3 ncü Gruptan 1 

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

takdirde rakibinin puanına ulaşarak Sıra veya Grup atlayacaktır (2 nci Grup 3 ncü Gruba 

veya 3 ncü Grup 2 nci Gruba MEYDAN OKUYAMAZ.). "MEYDAN OKUMA" maçlarında 

HANDİKAP puanı (Avans: 0-15) uygulanmaz. 4 HAFTADA BİR MEYDAN OKUMA 

HAKKI SIFIRLANIR (Kullanılmayan hak devredilmez, 4 hafta sonunda yeni bir hak 

kazanılır). AYNI OYUNCUYA 4 HAFTA İÇERİSİNDE HER HAFTA FARKLI 

OYUNCULAR TARAFINDAN HAFTADA BİR DEFA OLMAK ÜZERE TOPLAM 4 DEFA 

MEYDAN OKUNABİLİR. MEYDAN OKUNAN OYUNCU HAFTA BOYUNCA MEYDAN 

OKUYAN İLK OYUNCU İLE MAÇ YAPAR (BİRDEN FAZLA TEKLİF ALIRSA LİG 

KOMİTESİ TARAFINDAN İLK ÖNCE KİMİN TEKLİF ETTİĞİ DEĞERLENDİRİLEREK 

KARAR VERİLİR). 

"MEYDAN OKUMA" hakkını kullanacak oyuncuların teklif yazarken açıkça Meydan 

okuyacağı oyuncunun adını da yazarak bu haklarını kullandığını belirtmeleri gerekmektedir. 

ÖRNEK: Ben Erol AGEN, Ferhat DİZMAN'a "MEYDAN OKUMA" hakkımı kullanarak maç 

teklif ediyorum. 

  

Lig Formatı:  

KIŞ Tenis Ligi çerçevesinde oynanacak oyunların kuralları, normal tenis oyun 

kurallarından farklı olarak değiştirilmiştir.  
 



1. Tüm oyuncuların birbirleri ile müsabaka yapabilmelerini sağlayabilmek amacıyla 

müsabakalar aynı grup oyuncularının birbirlerine ve bir üst/alt veya iki üst gruptaki oyunculara 

teklif usulüne göre yapılacaktır. 

a. 1nci  Gruptaki oyuncu aynı hafta içerisinde kendi grubundaki farklı oyuncularla birden 

fazla maç yapabilir (Her oyuncu aynı rakiple haftada sadece 1 maç yapabilecek), ancak 

haftada 2 (İKİ) defa olmak üzere 2 veya 3 ncü  Gruptan farklı oyuncular ile de maç 

yapabilir (2 ve 3 ncü Gruptaki oyuncular ile oynarken her oyuna 0-15 geride başlayacak).  

 

b. 2nci Gruptaki (YB Erkekler) oyuncu aynı hafta içerisinde kendi grubundaki veya 3 

ncü  gruptaki (YB Kadınlar) farklı oyuncularla birden fazla maç yapabilir (Her oyuncu aynı 

rakiple haftada sadece 1 maç yapabilecek), ancak haftada 2 (İKİ) defa olmak üzere 1 nci  

Gruptan farklı oyuncular ile de maç yapabilir (1 nci Gruptaki oyuncular ile oynarken her 

oyuna 15-0 önde başlayacak).  

c.  3ncü Gruptaki (YB Kadınlar) oyuncu aynı hafta içerisinde kendi grubundaki veya 2 

nci  gruptaki (YB Erkekler) farklı oyuncularla birden fazla maç yapabilir (Her oyuncu aynı 

rakiple haftada sadece 1 maç yapabilecek), ancak haftada 2 (İKİ) defa olmak üzere 1 nci  

Gruptan farklı oyuncular ile de maç yapabilir (1 nci Gruptaki oyuncular ile oynarken her 

oyuna 15-0 önde başlayacak).  

 

2. Müsabakalar; toplam 1(BİR) saatlik sürede 5 dk. lık ısınmanın ardından 55 dk. 

içerisinde toplam oyun (15-30-40-oyun) şeklinde sayılarak oynanacaktır (Oyunlarda 40-40 

beraberlik durumunda KARAR PUANI uygulanacak). Toplamda rakibinden en az bir fazla 

oyun alan oyuncu maçı kazanmış olacaktır (Süre bittiğinde karşılıklı alınan oyunlar eşit ise son 

bir oyun daha oynanarak beraberlik bozulacaktır). 

 

3.  Servis 15 sn. içerisinde kullanılmaz ise Hata olarak kabul edilecektir.1 nci oyun 

sonrasındaki ALAN değişiminde 30 sn. Sandalye Molası, diğer toplamı tek olan (3,5,7,9,11 vs.) 

oyun sonrası ALAN değişimlerinde 60 sn. Sandalye Molası uygulanacaktır. 

 

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

sonunda kazanan ve kaybeden oyuncuların puanlama sistemi ise;  

     -  Toplamda rakibinden en az bir fazla oyun alarak kazanan oyuncu (eğer rakibi 5 veya altında 

oyun almış ise) 4 puan, kaybeden oyuncu 1 puan alacaktır (Örnek: 5-4;8-3;11-5;15-1 vs.) 

     - Toplamda rakibinden en az bir fazla oyun alarak kazanan oyuncu (eğer rakibi 6 veya 

üstünde oyun almış ise) 3 puan, kaybeden oyuncu 2 puan alacaktır (Örnek: 7-6;13-12; 20-7 vs.) 

     - Hafta bitiminde Toplam puanlarda eşitlik olması durumunda oyun averajına göre sıralama 

yapılacaktır. 

 

Maç Teklifi ve Sonuçların Yayınlanması: 
 Müsabakasını oynamak isteyen oyuncular katılımcıların bulunduğu iletişim amaçlı 

“Bandırma Tenis Kulübü WhatsApp grubu”  üzerinden maç teklif edecek, daha sonra 

özelden irtibata geçip maç zamanını planlayarak www.bandirmateniskulubu.com web 

sayfasındaki “ E-Randevu” sistemi üzerinden Kort rezervasyonu yapacaklardır (Müsabaka 

sonucunu başlangıçta çekilen fotoğrafla birlikte Turnuva/Lig Direktörüne  özelden 

göndereceklerdir). Turnuva/Lig Direktörü tarafından her müsabakanın sonucu bilgisayara 

işlenerek her hafta puan sıralaması güncellenerek yayınlanacaktır (ERSER KIŞ TENİS LİGİ 

WHATSAPP GRUBU). 

 

http://www.bandirmateniskulubu.com/


Lig sonunda her Grup (1/2/3) kendi arasındaki Toplam puan sıralamasında ilk 16 oyuncu 

ile, eleme usulü (2nci Tur, Çeyrek Final, Yarı Final ve FİNAL) maçları yapılacaktır. Detaylar 

daha sonra açıklanacaktır. 

 

 

LİGE KATILAN TÜM OYUNCULARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ… 


