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1- Toplam 4 ayrı Ligde maçlar oynanacaktır.
-Erkekler Süper Lig
-Bayanlar Süper Lig
-Erkekler 1.Lig
-Bayanlar 1.Lig
2- Her ligde 12 sporcu bulunacaktır.
3- Maçlar 3 set üzerinden oynanır.TTF ve ITF tenis müsabaka kuralları geçerlidir.
4- Liglerin oluşturulması
ERKEKLER SÜPER LİG KADINLAR SÜPER LİG ERKEKLER 1. LİG
1.2015 Sezonu Süper Lig 1.2015 Sezonu Süper Lig 1.2015 Sezonu 1.Lig 5.si
2.2015 Sezonu 1.Lig 6.si
1.si
1.si
2.2015 Sezonu Süper Lig 2.2015 Sezonu Süper Lig 3.2015 Sezonu Süper Lig 7.si
4.2015 Sezonu Süper Lig 8.si
2.si
2.si
3. 2015 Sezonu Süper Lig 3. 2015 Sezonu Süper Lig 5. 2015 Sezonu Süper Lig 9.si
6. 2015 Sezonu Süper Lig
3.si
3.si
4. 2015 Sezonu Süper Lig 4. 2015 Sezonu Süper Lig 10.si
7.GENEL PUAN
4.si
4.si
5. 2015 Sezonu Süper Lig 5. 2015 Sezonu Süper Lig SIRALAMASINDAN OYUNCU
8. GENEL PUAN
5.si
5.si
6. 2015 Sezonu Süper Lig 6. 2015 Sezonu Süper Lig SIRALAMASINDAN OYUNCU
9. GENEL PUAN
6.si
6.si
7. 2015 Sezonu 1. Lig 1.si 7.2015 Sezonu 1. Lig 1.si SIRALAMASINDAN OYUNCU
8. 2015 Sezonu 1. Lig 2.si 8.2015 Sezonu 1. Lig 2.si 10. GENEL PUAN
9. 2015 Sezonu 1. Lig 3.si 9.2015 Sezonu 1. Lig 3.si SIRALAMASINDAN OYUNCU
10.2015 Sezonu 1.Lig 4.si 10.2015 Sezonu 1.Lig 4.si 11.WILD CARD
12. WILD CARD
11.WİLD CARD
11.WİLD CARD
12.WİLD CARD
12.WİLD CARD

KADINLAR 1. LİG
1.2015 Sezonu 1.Lig 5.si
2.2015 Sezonu 1.Lig 6.si
3.2015 Sezonu Süper Lig 7.si
4.2015 Sezonu Süper Lig 8.si
5. 2015 Sezonu Süper Lig 9.si
6. 2015 Sezonu Süper Lig
10.si
7.GENEL PUAN
SIRALAMASINDAN OYUNCU
8. GENEL PUAN
SIRALAMASINDAN OYUNCU
9. GENEL PUAN
SIRALAMASINDAN OYUNCU
10. GENEL PUAN
SIRALAMASINDAN OYUNCU
11.WILD CARD
12. WILD CARD

Yukarıdaki Tabloya göre Liglere katılmaya hak kazanan oyuncular sezon başında davet
edilir. Wild Card hakkı kullanılarak seçilen oyuncular dışındaki oyuncuların seçimi Aytek
turnuvalar Genel puan sıralamasından yapılır. Mazeret bildirerek Liglerde
oynamayacağına bildiren oyuncunun yerine Genel Puan Sıralamasında en yüksek puanı
olan sıradaki oyuncu davet edilir. Bu oyuncunun da kabul etmemesi durumunda bir
sonraki oyuncu davet edilir. Düzenleme komitesinin ve AYTEK yönetim Kurulunun her lig
için 2 Wild Card hakkı bulunmaktadır. Düzenleme Komitesi ve AYTEK Yönetim Kurulu bu
hakkını kullanmakta serbesttir.
5- 1 Takvim yılında 1 sezon lig oynanması esastır. Ancak AYTEK Yönetim Kurulunun aynı
takvim yılında birden fazla sezon oynatma hakkı saklıdır.
6- Her oyuncu her hafta 1 maç yapacaktır.
7- Maç takvimi (fikstür)her sezon başında çekilecek kura ile belirlenecektir.Maçlar tek

devreli lig usülü esasına göre oynanacak ve 11 haftada tamamlanacaktır. (yani her
oyuncu ligde bulunan her oyuncuyla bir kez karşılaşacaktır)
8- Süper Lig maçları hafta içi her gün saat 20.00 ile 22.00 arasında oynanacaktır.1.Lig
Bayanlar maçları hafta içi her gün 18.00-20.00 arasında ,1.Lig Erkeler maçları hafta içi
her gün saat 22.00-24.00 arsında oynanacaktır.Düzenleme Komitesinin maç gün ve
saatlerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
9- Oyuncuların sezon başında oluşturulan fikstüre bağlı kalarak kendi maçlarını
oluşturulan fikstürdeki saat ve tarihte oynamaları esastır. Maçların saat ve günlerinin
değiştirilmesi komitenin onayına tabidir. Komitenin onayı ve oluru olmadan hiçbir maçın
saat ve günü değiştirilemez. Fikstürde belirlenen haftada maçların oynanması şarttır.
10- Fikstürde belirlenen saat ve günde mazereti olan oyuncular geçerli mazeretlerini o
hafta başlamadan en geç cumartesi akşamı saat 24.00’ e kadar komiteye bildirir. Komite
mazeretleri değerlendirir ve uygun bulması halinde yeni maç saatini Pazar günü saat
18.00’e kadar tayin eder ve yayınlar .İtiraz veya mazeret üzerine komite tarafından
yeniden belirlenen maç gün ve saati kesindir ve ikinci kez değiştirilemez . Ertelenen maça
gelmeyen oyuncu wo sayılır. Ertelenen bir maçın hava şartları dışında 3.kez ertelenmesi
mümkün değildir.
11- Sezon boyunca mazeretsiz olarak toplamda 2 den fazla (3 ve daha fazla) wo olan
oyuncu bir alt lige düşer.Düşme kuralı oyuncunun resmi ve onaylı doktor raporunu
komiteye sunması durumunda geçerli değildir.Böyle bir durumda raporlu oyuncu raporlu
olduğu sürece yine wo sayılır ancak raporlu olduğu süre içindeki wo sayıları ligden düşme
kuralı içine dahil edilmez.Raporlu olduğu günlerdeki maçları 6-0 ve 6-0 rakibi lehine
tescil edilir. Rapor bitiminde oyuncu Ligdeki maçlarına devam eder.
12-İkiden fazla (resmi rapor olmadan) wo olarak ligden düşen oyuncu bir sonraki sezon
liglere katılamaz.
13- Maç devam ederken bir oyuncunun sakatlanması sonucunda maça devam
edemeyerek maçtan çekilmesi durumunda skor şu şekilde tescil edilir.Örneğin A ve B
oyuncusu 1. Seti oynadığını ve A oyuncusu 4-2 önde iken A oyuncusunun sakatlandığını
ve maça devam edemediğini varsayalım , bu durumda B oyuncusunun oyun sayısı 6 ya
tamamlanır A oyuncusunun sakatlanıncaya kadar aldıgı sayılar geçerli olur ve B oyuncusu
o seti 6-4 kazanmış sayılır ikici seti de 6-0 B oyuncusu kazanmış sayılır ve maç skoru B
oyuncusunun lehine 6-4,6-0 olmak üzere 2-0 tescil edilmiş olur.
14- Sezon sonunda Süper ligde ve 1.Ligde ilk 3’e giren oyuncular kupa ve sürpriz
hediyelerle ödüllendirilir. Sezon sonunda süper ligde son 3 sırada yer alan oyuncular bir
alt lige düşer.1.ligde ilk 3. sırada yer alan oyuncular süper lige yükselir.Sezon sonunda
1.ligde son 3 sırada yer alan oyuncular ligden düşer.Yeni Sezonda 1. Lige katılacak yeni
üç oyuncuyu belirleme yetkisi Düzenleme Komitesindedir.(Madde 4)
15-Sezon boyunca 2 den fazla wo olarak ligden düşen bir oyuncu sezon sonunda
sıralamada son üçten daha yukarı sırada yer alması durumunda o ligden düşen oyuncu
sayısı 3+ 1 yani 4 olur.Bu durumda ligden düşen fazla oyuncunun yerine bir üst lige
yükselecek 4. oyuncuyu belirleme yetkisi yine komitede olacaktır (Madde 4).

16.Ligden düşen oyuncular bir sonraki sezon hiçbir şekilde mücadele ettikleri ligde
oynayamaz.1.ligden düşen oyuncular bir alt lig olmadığı için 1 sezon boş bekler.1 sezon
sonra Genel puan sıralamasındaki puanına göre tekrar liglere dahil olabilir.
17- Oyuncular kazandıkları her maç için 2 puan kazanır.
18- Sezon sonunda en çok puanı toplayan oyuncu şampiyon olur. Puan eşitliği olması
durumunda önce set averajına (alınan set sayısı-verilen set sayısı)bakılır. Set averajında
eşitlik olması durumunda oyun averajına (alınan oyun-verilen oyun)bakılır.Onda da
eşitlik olması durumunda iki oyuncunun kendi aralarında yaptığı maça bakılır.Üç
oyuncunun da puanlarının eşit olması durumunda aynı şekilde averajlara bakılır eşitlik
bozulmamışsa sonuncuyla yaptıkları maçlar değerlendirmeden çıkarılır ve tekrar duruma
bakılır.
19- 1. Sezonda Süper Liglerde ve 1.Liglerde 1.,2. Ve 3. Olan oyunculara kupa ve madalya
dışında ödüller verilir.Ödüller AYTEK Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
20- Maç topları oyuncular tarafından temin edilir.
21- Kort rezervasyonları komite tarafından yapılır.Kort rezervasyonu bir maç için iki
saattir.
22- Haftalık Fikstür ,maç programı,maç sonuçları ,Puan Durumu ve duyurular
www.aydinteniskulubu.com.tr adresimizden yayınlanacaktır.
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