
PARLAYAN YILDIZLAR AYAK TENİSİ LİGİ 

KURALLARI VE KATILIM ŞARTLARI 

Saha boyutları 8  X 18 m  

File yüksekliği yerden 110 cm 

Takımların kadroları minimum 3 maksimum  5 sporcudan oluşabilir.3 oyuncu sahada 1 ya da 

2 oyuncu yedektir . Lig başlamadan organizasyon komitesine verilecek takım kadrolarına lig 

bitene kadar ekleme yapılamaz. Sadece lig içinde bir takımın hastalık ya da sakatlıklardan 

dolayı oynayacak 2 sporcusu kalırsa o zaman o takıma 1 sporcu ilave edilebilir. Fakat bu 

durumun gerçekleşebilmesi için hasta ya da sakat oyuncuların doktor raporlarını 

organizasyon komitesine ibraz etmeleri gerekmektedir. 

 Lig kategorileri:  

20 yaş üstü herkese açıktır. 

Her takımın her sette 1 tane mola hakkı vardır. Mola süreleri 1 dakikadır. 

Karşı taraf servis atınca top yere değecektir. Sonrasında 3 pas içinde 1 defa yere değebilir. 

Her takımın 3 pas hakkı vardır ve bu 3 pas hakkı içerisinde sadece 1 oyuncu 1 kez kontrol pas 

oynayabilir.(topa yere değdirmeden en fazla 2 kez temas edebilir.) 

Maçlar kazanılmış 2 set olarak oynanır. Seti 21’e gelen takım kazanır. Bir takımın seti 

kazanabilmesi için en az 2 fark yapması gerekir. (21-19, 22-20 gibi) 

Her takım için sınırsız oyuncu değişikliği hakkı vardır. Oyuncu değişikliklerinde hakem iznine 

gerek yoktur. Oyuncu değişikliği oyun durduğu anda yapılabilir. Oyun esnasında yapılan 

oyuncu değişikliğinde sayı rakip takıma verilir. 

Bir oyuncu fileye temas ederse sayı rakip takıma geçer. 

Bir takım servis kullanırken top rakip sahaya geçmeden takım arkadaşı topa dokunursa sayı 

rakip takıma geçer. 

Bir oyuncu topa el ya da koluyla temas ederse sayı rakip takıma geçer. 

Top filenin dışından rakip sahaya geçerse sayı rakip takıma yazılır. 

Bir oyuncunun saha ihlali yapması durumunda sayı rakip takıma yazılır. 

Oyun çizgileri sahaya dahildir. Topun out olması için tamamının çizginin dışına düşmesi 

gereklidir. 

Servis kullanma süresi 5 saniyedir. Servisin gecikmesi halinde ilk seferde takıma uyarı verilir 

ikinci sefer ihlal halindeyse sayı rakibe verilir. 

Servis atışı serbesttir.(ister 1 kere yere çarptırdıktan sonra, isterse hiç yere çarptırmadan 

ayakla yada kafayla).Servis mutlaka çizginin gerisinden atılmalıdır. Servis atılırken top çizgiye 

temas ederse sayı rakip takıma geçer. 



Herhangi bir oyuncunun rakibine, takım arkadaşına yada hakeme sözlü yada fiili protestoda 

bulunması yada küfürlü bir söz kullanması halinde sayı rakip takıma verilir. Oyuncuya ilk 

seferinde sarı kart ve uyarı ikinci ihlalde ise kırmızı kart ve diskalifiye verilir.  

Maçlardan önce takımlar saha dışında istedikleri kadar ısınabilirler. Takımların saha içinde 

resmi ısınma süreleri ise 5 dakikadır. 

Turnuvaya katılacak takımlara katılım formu mail yoluyla ya da elden iletilecektir. Katılım 

formunda istenen sporcuların hes kodları lig başlamadan ve lig boyunca lig komitesi 

tarafından  her müsabaka öncesi sorgulanacaktır.  

Ligde puanlama şu şekilde olacaktır. Maçını 2-0 kazanan takım 2 puan, kaybeden takım 0 

puan.Maçını 2-1 kazanan takım 2 puan,kaybeden takım 1 puan alacaktır.Grup maçları 

sonunda 2 takımın puan eşitliği halinde birbirleriyle oynadıkları maça, 3 takımın puan eşitliği 

halinde ise 3’lü averaj sıralamayı belirleyecektir. 

Lige katılımlar belli olduktan sonra her takımdan 2 sporcu ve organizasyonda yetkili kişilerin 

bulunacağı bir whatsapp grubu kurulacak ve her hafta  ligle ilgili tüm bilgiler buradan 

paylaşılacaktır. Sporcuların haftasonlarını organize edebilmeleri adına bir sonraki haftanın 

fikstürü en geç Salı günü öğlene kadar paylaşılacaktır. Maç saatinde sahada en az 2 sporcuyla 

hazır olmayan takım için resmi bekleme süresi 10 dakikadır.10 dakika içinde bir takım 2 

sporcusuyla maça çıkamazsa rakip takım 2-0 hükmen galip ilan edilecektir. 

 

Maçlar organizasyon tarafından verilecek 5 numara orijinal maç toplarıyla oynanacaktır.  

Lige katılım bedeli takım başına 1000 TL’dir.Her takım ligde en az 5 en fazla 8 maç yapacaktır. 

Ligi ilk 3 sırada bitiren takımlara ise kupa ve sürpriz ödüller verilecektir. Ayrıca lig sonunda 

organizasyon komitesi tarafından seçilecek bir sporcuya ‘’ligin en değerli oyuncusu’’ ve bir 

sporcuya da ‘’ligin en centilmen oyuncusu’’ ödülleri verilecektir. 

 

ORGANİZASYON GENEL KURALLARI 

Kura çekiminden önce teslim edilen takım kadrolarına her ne sebeple olursa olsun 

ekleme yapılmayacaktır. 

Turnuva boyunca saha içi ve saha dışında Fair Play ruhuna  aykırı davranışlar 

cezalandırılır. Diskalifiye edilen oyuncu hazırlanan rapora göre en az 1 maç 

oynamama cezası alır.  

Organizasyon başlamadan önce tüm sporcuların hes kodlarını organizasyona 

bildirmeleri mecburidir. Hes kodları organizasyon tarafından her müsabaka öncesi 

sorgulanacaktır. 

Turnuva başlamadan önce takımların organizasyona bildirdiği ve hes kodlarını verdiği 

sporcular haricinde covid-19 tedbirleri kapsamında salona giriş yapmak yasaktır. 



Müsabakalar için salona gelindiğinde salon içi ya da dışında tütün mamullerinin 

(elektronik sigara dahil) kullanılması yasaktır. 

Her takım su ihtiyacını kendileri karşılayacaklardır. 

Her takım müsabakalara tebliğ edilen başlama saatinden en az 10 dk önce salonda 

hazır bulunmalıdır.  

Forma rengi benzerliği veya yedek  forması olmayan takımlar için Parlayan 

Yıldızlar’ın dağıtacağı yelekler kullanılır.  

Forma renklerinin benzerliği halinde yelek giyecek takım kura ile belirlenir.  

Oyuncular ancak spor salonuna uygun ayakkabı ile mücadele edebilir.  

Takılara (saat, kolye, bileklik vs.), yaralanmalara neden olabileceğinden müsaade 

edilmeyecektir. Gözlük ise sorumluluk oyuncuya ait olmak üzere kullanılabilir.  

Maçlardan tüm görüntüler, fotoğraf ve videolar her hafta  instagram:parlayan.yildizlar ve 

facebook:parlayan yıldızlar spor kulübü sayfalarından paylaşılacaktır. Ayrıca her pazartesi 

günü yine bu adreslerden her maçın en değerli oyuncusu açıklanacaktır. 

Müsabakalar İstanbul Atatürk Fen Lisesinde 

(https://www.google.com/maps/dir//istanbul+atat%C3%BCrk+fen+lisesi/data=!4m6!4

m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x14cac78c7330e3f1:0x6b1a2a97d9cb9b8c?sa=X&ved=2

ahUKEwjR5M7NmI7zAhXCDewKHWn0ACAQ9Rd6BAhuEAU) 

yapılacak olup müsabakalar süresince ücretsiz otoparkı mevcuttur. 

 

Turnuva Katılım Bedeli Takım Başına 1000 tl dir. 

 

Katılım bedeli kura çekiminden önce belirlenecek son tarih kadar, nakit ya da banka ( 

eft-havale) yoluyla ödenecektir ve karşılığında makbuz takımlara teslim edilecektir. 

 

Katılım bedelini bankadan ödeyen takımların ödeme dekontlarını, elden ödeyen takımların 

ise tahsilat makbuzlarını bir dosya içinde komiteye iletmeleri gerekmektedir. Herhangi bir 

evrakı eksik olan takımlar lige kabul edilmeyecektir. 
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