TÜRKİYE AYAK TENİSİ TURNUVASI
UYGULAMA ESASLARI

1- Her İlde başvuru şartlarına uygun 20 takım oluşunca HFF tarafından 5 takımlı 4 grup tek devre lig
usulü oynanacak şeklinde kuralar çekilip o İlde belirlenen halı sahamızda CUMARTESİ- PAZAR
günleri oynanmak kaydı ile müsabakalar başlayacaktır. (Tarih ve saatleri web sitemizden İl İl
duyuru yapılacaktır.)
2- Her takım, Cumartesi 2 müsabaka Pazar 2 müsabaka oynayacaktır. Grup maçlarından sonra her
gurubun ilk 2 takımı bir üst turda eleme oynayacaktır.
3- Bir üst tura çıkan takımlar kura ile eşleşecek Çeyrek Final oynayacaktır.
4- Yarı Final Müsabakaları kura çekimi ile belirlenecektir.
5- Finalde 1.2.3.4. takımlara madalya takdimi yapılacaktır.
6- Her oluşan 20 başvuruda yeni bir Şampiyona başlayacaktır.
7- Aile başvuruları sadece aileler arası oynanacağı gibi dilerlerse diğer guruplara da dahil edilebilir.
8- Saha ölçüleri 6*12m – 8*18m ölçülerinde ortadan file ile bölünmüş şekilde hazırlanacaktır
9- File ölçüleri 8 metre (en) - 1.1 metre (boy) olarak belirlenmiştir.
10- Her müsabakada HFF tarafından atanmış bir hakem bulunacaktır.
11- Gerekli detaylar, başvuru yapan takım yetkililerinin bulunduğu İlde açılan whatsapp guruplarına
eklenip oradan paylaşılacaktır.
12- Başvuru durumuna göre grup sayıları HFF tarafından belirlenecektir.
13- İllerde gerekli sayıda Takımların başvuruları tamamlandığı anda Müsabakalar organize edilip
başlayacaktır.
14- Her Şampiyona günü anlamına, haftanın önemine ya da Türkiye’ye değer katmış bir ismin anısı ile
isimlendirilecek (ÖRN: Naim Süleymanoğlu anısına– kadına şiddete hayır adı ile ..gibi)
15- Başvuru durumuna göre gerekli görüldüğü takdirde Miniklerimiz için ayrı bir grup oluşturulacaktır.
16 – Başvuru durumuna göre HFF tarafından (Kadınlar arası / Çocuklar arası / Aileler arası / Karma
Şeklinde) gruplandırılabilir.

17 – Her takımın en az 4 kişilik kadro ile başvurması zorunludur.
18 – Takımlar Kadın –Erkek ( Karma şeklinde ) oluşabilir.
19- Her takım müsabaka öncesi Ayak Tenisi Takım Bilgi Formu ve Taahhütnamelerini imzalar.
20 – Bir Takımdaki sporcular aynı tip T- Shirt ile müsabakaya katılırlar .
21—81 İl de yapılacak turnuvaların birincilerini belirlenen ilde toplayıp büyük Türkiye finalini coşkulu
bir şekilde yapılacaktır.

