


tamamladığı takdirde ceza uygulanacaktır. Bu konuda yapılacak itirazlar kabul 

edilmeyecektir. 

 

6. Üç defa belirli aralıklar ile anons edilmek şartıyla ismi okunan sporcu kontrol masasına 

uğramaz ve tatamiye çıkmaz ise hükmen yenik sayılacak olup, rakibi maçın galibi ilan 

edilecektir. 

7. Müsabakalarda antrenörlük belgesi olmayanlar resmi görev yapamaz, antrenörlük 

yapacaklarda eşofmanlı olarak antrenörlük yapmak zorundadır. Belirtilenlere uymayanlar 

hakkında gerekli yasal içlem yapılacaktır. 

8. Sporcular ve antrenörler hiçbir Şekilde Ulusal müsabakalarda formalarına Ay Yıldız 

takamayacak, Türkiye yazısı olan eşofman giyemeyeceklerdir. 

9. Müsabakalar esnasında sportmenlik dışı davranışta bulunanlar ile gereksiz itirazlarıyla 

hakem ve görevlilere gayri ahlaki davranımlarda bulunup müsabakaların ahengini bozan 

idareci , antrenör ve sporcular ceza kuruluna sevk edilecektir. 

 

10. Müsabakaya katılacak sporcular Nüfus Cüzdanlarını ve Lisanslarını ibraz etmek 

zorundadır. 

11. Lisans mecburi olup 2018 vizeli olacaktır. ( Lisansta Budokaido Kyokushin Ashihara 

branşı yazılı olacaktır.) Katılım taleplerinin yoğun olması durumunda 2018 yılı Türkiye 

şampiyonasına katılmış olanların talepleri öncelikli olarak tercih edilebilecektir. 

12. Her kulüp etaplarda istediği sayıda yabancı uyruklu sporcu yarıştırabilir. 

13. Kilo toleransı yoktur. Kontrol tartısı esnasında kg. tutmayan sporcu diskalifiye 

edilecektir. 

14. Müsabakalar eleme usulü yapılacak olup, Müsabakalarda ilk 3’e (1.-2.-3.-4.) giren 

sporculara madalya verilecektir. İlk 3’ e (1.-2.-3.) giren kulüplere kupa (1 Takım Bay-Bayan) 

verilecektir. 

15. Toplamda 37 sıklet (Bay-Bayan) olup, Kulüpler müsabakalara en az 6 sıklette katılmak 

zorundadır. Maksimum ise her sıklet için (Bay-Bayan) 1 sporcu olmak şartıyla en fazla 37 

sporcuyla katılabilir. Aynı sıklette ikinci bir sporcu yarışmaya dahil edilmeyecektir. 

16. Etaplar (1., 2. ve 3. Etap için) reglamadan en az 3 gün önce katılmak isteyen kulüpler 

sporcularının listelerini İL Hakem Kuruluna bildirecekler. Müsabakalar boyunca sporcular 

lisanslarını yanlarında bulunduracaklardır. 

17. Her etapta 1. olan sporcu kulübüne 7 puan, 2. olan sporcu 3 puan, 3. olan sporcu 1 puan, 

4. olan sporcu 1 puan kazandırır. 

18. Final etabında kulüpler ise her etaba katılmak şartıyla kulübüne 10 puan kazandırır. 

19. Final etabına faaliyet yapan İl’lerin 3. Etap sonuçlarına göre her sıklette ilk dört dereceye 

sahip olan sporcular katılabilecektir. Bu nedenle kulüplerin her etaba, oluşturdukları aynı 

takımla katılmaları gerekmektedir. 

20. 1. Etap’a katılan kulüplere aldıkları madalya sayısına göre puan verilecektir. (Altın 

madalya 7 puan, Gümüş madalya 3 puan ve Bronz madalya 1 puan) 

21. Kiwami Kumite Süperlig 2. Etap Müsabakalarına katılmayan kulüpler bundan sonra 

yapılacak etaplara katılabilir, ancak önceki etaplara katılmayan kulüpler Lig tablosuna ve 

puanlamaya dahil edilmeyecektir. 

22. Müsabakalar esnasında itirazlar görevli hakem kuruluna müsabaka bitiminden en geç 15 

dakika içerisinde kamera görüntüsü, itiraz ücreti olan 200 TL ile birlikte resmi ve 2018 yılı 

vizeli antrenör tarafından yazılı yapılacaktır. Belirtilen süre ve bitiminden sonra eksik belge 

ve eksik görüntü ile yapılan itirazlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. İtirazın geçerli olması 

halinde para iade edilecektir. Aksi halde Gençlik Hizmetleri ve Spor genel Müdürlüğüne 

tutanakla birlikte teslim edilecektir. 

23. Bu talimatta yer almayan konularda değişiklik yapma yetkisi Budokaido Kyokushin 

Ashihara Spor Dalından sorumlu Wushu Kung Fu Temsilcisine aittir. 
 



İL SORUMLULUKLARI :  

1. Salonun  14-ARALIK   2018 Cuma günü yarışmalar için hazırlanması.  

2. Tatami ringi alanı 10 m x 10 m (2 Tatami kurulacak) ve etrafında 4’er adet yan hakemler için 

sandalye, her Tatami için 2 şer hakem masası, 1 kontrol masası, 1 doktor masası ve 20 adet sandalye.  

3. Anons için 2  adet mikrofon.  

4. 1 doktor ve sağlık personeli ilkyardım araç ve gereçlerinin temini.  

5. Açılış töreni için gerekli teçhizatın hazır bulundurulması.  

6. Teknik toplantı salonu.  

7. En yakın ilce Emniyet Müdürlüğünün haberdar edilmesi.  

8. 2 adet erkek ve bayan sporcular için elektronik tartı.  

9. 1 adet bilgisayar, yazıcı ve fotokopi cihazından faydalanma imkanı.  

 

ŞAMPİYONAYA KATILIM VE İZİN İŞLEMLERİ :  

Müsabakalara katılan idareci, hakem, antrenör ve sporcuların izin işlemleri bulundukları ildeki 

Gençlik Hizmetleri ve Spor genel Müdürlüğünce yapılacaktır.  

HARCIRAH :  

Bu müsabakada Görev alacak hakemlerimizin ücretlerini spor  İl müdürlüğü  ödeyecektir. 

SPORCU LİSTELERİ : 

1:13-ARALIK günü sabahtan akşam 18-00' kadar( 18) kadar bu adrese emil atılması şartı 

var.sonradan gelen listeler dikkate alınılmayacak tartılar eksiksiz ve düzgün bir şekilde bizim 

yayınladığımız listeye yazılarak mail atılsın.cumartesi günü sabahta kontrol tartısına gelirken 

imzalı kaşeli tartı hakemine teslim edilsin. kepez_67@hotmail.com   

 

 

NOT 1 : Tartıda görevli olan hakemler tartı saatinde tartının yapılacağı spor salonunda hazır 

bulunacaklardır. Tartıda görevli olmayan hakemler ise müsabaka günü saat 08.00’da müsabakanın 

yapılacağı sporsalonun da hazır olunacak. 
KATEGORİ YAŞ FİNAL BERABERLİK KG UZATMA KARAR 

Ümit Erkek-

Bayan 

14-15 Yaş 2 Dk 1,5 Dk --- --- 5/3 

Genç Erkek-

Bayan 

16-17 Yaş 2 Dk 1,5 Dk --- --- 5/3 

Büyük 

Erkek-Bayan 

18-35 Yaş 3 Dk 2 Dk Fark yok 2 Dk 5/3 

Büyük 

Erkek-Bayan 

18-35 Yaş 3 Dk 2 Dk Fark var  3 

kilo 

--- Hafif olan 

kazanır 

 
ÜMİT-GENÇLER (BAY-BAYAN) Müsabaka eleme süresi: 2 dk-finaller 2 dk Beraberlik 1.5 dk 

Büyük- (BAY- BAYAN) Müsabaka eleme süreleri: 2 dk finaller 3 dk:Beraberlik 2 dk 

 

 

 
KORUYUA D.TARĠHĠ YAş KASK KAVALLIK KOGĠ SEVKART GÖĞÜS K. ELDĠVEN DİŞLİK 

Ümit.ba

y.bayan 

2004-

2003 

14-15 ZORUNLU ZORUNLU ZORUNLU …… ZORUNLU ZORUNLU İsteğe balı 

Genç 

bay 

bayan 

2002-

2001 

16-17 ZORUNLU ZORUNLU ZORUNLU …… ZORUNLU ZORUNLU İsteğe bağlı 

Büyük 

bay 

bayan 

2000-

1983 

18-35 …… …… ZORUNLU …… ZORUNLU isteğe bağlı 

 
 

 

 



 

 SPORCU ADI SOYADI KULÜP ADI 
NET 

KG 

DOĞUM 
TARİHİ  

(gg/aa/yy) 
CİNSİYET SIKLET 

LİSAN 
NO 

1               
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4               

5               
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17               
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19               

20               

21               

22               

23               
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25               

26               

27               
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30               

31               

32               

33               

34               

35               

36               

37               

38               

39               

40               
 

 

 

 



 

 


