
MİNİKLER İSTANBUL KARATE ŞAMPİYONASI ŞUBAT 2018 
MÜSABAKAIN YERİ KÜÇÜKÇEKMECE  OSMAN SOLAKOĞLU SPOR SALONU 
Müsabakanın tarihi 10-11 ŞUBAT 
Sporcu kayıtlarının yapılması  8 şubat perşembe günü saat 24:00’e kadar dır. Kayıtlar ,web sitesi 

üye girişi bölümünde “turnuva kayıt sistemi” üzerinden yapılacaktı. 
Hakem bilgilendirme 
cumartesi - pazar 

10-şubat 2018 /saat 09:00-09:30 

Teknik  toplantı            
cumartesi -pazar 

10 şubat 2018 /saat 09:30-09:55 

Müsabakanın başlama saati 10 şubat 2018   saat 10:00 
Kuşak durumu  Miniler  sarı kuşak  ve üstü    
10 şubat  cumartesi günü Tüm yaş gruplarının ferdi  kata ayrı ayrı yapılacaktır  
11 şubat  pazar günü Tüm yaş gruplarının ferdi  kumiteleri yapılacaktır  
Minikler birinci gurup 2011 Doğumlular bay-bayan  kata 
Minikler birinci gurup  2010 Doğumlular bay-bayan kata 
Minikler bay 1.gurup   2009 Doğumlular            -25, KG-30,KG-35,KG,+35 ,KG ve kata 
Minik bayanlar 1.gurup   2009 Doğumlular            -25,KG -30,KG-35,KG,+35 ,KG  ve kata 
Minik bay   2008 Doğulular               - 30-35-40-45-50+50 ve      kata 
Minik bayanlar  2008 Doğulular                -30-35-40-45-50+50 ve      kata 
Minik bay   2007 Doğumlular            -30-35-40-45-50+50 ve       kata 
Minik bayanlar  2007 Doğumlular            -30-35-40-45-50-+50 ve      kata 
 
TEKNİK TALİMATLAR 
1-Müsabakalar W.K.F.ve T.K.F. kurallarına göre yapılacaktır. 
2- Yarışmacılar, sporcu lisansı federasyonun kyu kimlik kartı ile  yarışmalara katılabilecektir.  
3- kontrol listeler www.karate34.com internet sitesinde ve turnuva kayıt sistemi üye 
sayfasında yayınlanacaktır. 
4- müsabakaya katılacak kulüpler, sporcu listelerini turnuvaya kayıt sistemi üzerinden kulüp 
antetli kağıdına çıktı alıp kaşeli ve imzalı olarak teslim edeceklerdir. 
5-Koçluk yapacak Antrenörler (2018 vizeli) olacaktır. 
6-Her kulüp asistan antrenörler dahil en fazla iki antrenör bildirebilir. Asistan antrenörler en 
az 18 yaş ve üzeri olmalıdır. Bütün antrenörler  ve asistan antrenörler yaka kartı takmak 
zorundadırlar  yaka kartı olmayanlar salon dahiline  alınmayacaklardır.  
7 - Kilolarda tolerans yoktur. Kontrol tartısı yapılacaktır. 
8-Müsabakanın yapıldığı salonda en azüç (3) tatemi olacaktır.  
9-Müsabakanın yapıldığı salonda gerekli sağlık ve emniyet tedbirleri sağlanacaktır. 
10- maçlarda ellik, ayaklık, kavallık,  dişlik ve göğüs koruyucu takmak mecburidir. Bütün 
sporcular müsabaka alanında terlik giymek zorundadırlar. 
11- İtirazlar için  İl Tertip Komitesine  150 TL ücret yatırılır. 
12- Sporcu ve Antrenörlerin Kıyafetleri Federasyonumuz İnternet Sitesinde yayımlanan 
Kıyafet Talimatı doğrultusunda olacaktır. Aksi davrananlardan Antrenör ve Sporcu 
sorumludur.   
13- Bu Talimatla ilgili gerekli değişikliklerde karar verme yetkisi İstanbul Karate İl Tertip 
komitesine aittir. 
 


