TÜRKİYE ÜNİVERSİTELİLER MUAYTHAI SAMPİYONASI
Yeri
Tarihi
Tel

ANTALYA/ WATER PLANET AQUAPARK HOTEL
22-27 NİSAN 2018
Teknik –Bilgi (0312) 311 26 83- - Konaklama 05538133307
TEKNİK TOPLANTI

Yeri

WATER PLANET HOTEL&AQUAPARK; Okurcalar Mevki
Alanya-Antalya

Tarihi
Saat

21 NİSAN 2018
14.00

GENEL VE TEMEL PRENSİPLER:
Üniversite Sporları Federasyonu Yarışma Talimatı, Disiplin Talimatı ve Etik Değerleri geçerli
olacaktır.
KATILIM – BAŞVURU:
Üniversiteler her sıklette 1 (bir) sporcu ile katılabilir. Yarışmaya katılacak kafile bilgilerini
http://extranet.tusf.org/ adresine Üniversitelerinin Yetkili / Sorumlu kişileri aracılığıyla giriş
yapacaklardır. (Extranet’e son giriş tarihi 19 Nisan 2018’dır)
GEREKLİ BELGELER:
Üniversiteler, Teknik Toplantıda http://extranet.tusf.org/ internet adresine kayıt ettikleri haliyle,
Üniversitelerinin Öğrenci Dekanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı veya Spor
Koordinatörlüğünden imzalı / onaylı kafile listesi, Öğrenci kimlik belgeleri ve sporcu lisansı,
AÇIKLAMALAR
1.TEKNİK TOPLANTI :
21 Nisan 2018 tarihinde müsabaka yapılacak yerin toplantı salonunda saat:14.00’te yapılacaktır.
Teknik toplantıda Muaythai müsabaka kuralları ile ilgili yeni gelişmeler hakkında bilgi verilecektir.
Müsabakaya iştirak edecek olan Üniversite Yönetici, İdareci, Antrenörlerinin ve hakemlerin katılması
zorunludur.
2.TARTI TARİHİ VE KURA :
21 Nisan 2018 günü kayıt ve ilk resmi kontrol tartısı saat:15.00’da başlayıp sporcuların yoğunluğuna göre
saat:18.00’da bitecektir. O anda bekleyen sporcuların tartıları bitirilmiş ise Saat:18.00’dan sonra gelenler
Tartıya alınmayacaktır. Diğer günlerin tartısı konaklama yapılan Water Planet Hotel & Aqua Park Hotel
Toplantı salonunda belirlenen saatte yapılacaktır. Doktor kontrolünden sonra tartı şort ile yapılacak, kilo
kontrolünde kesinlikle Tolerans verilmeyecektir. Sporcuların kilolarının buna göre ayarlanması önemlidir.
Tartı mahalline Federasyon Temsilcisi ile görevli hakemler ve görevli doktorlardan başkası giremez.
A- Divisyon Erkekler sikletleri :
-48 Kg-51 kg, -54 kg, -57kg,- 60 kg,-63,5 kg, -67 kg, -71 kg, -75 kg, -81 kg, 86 kg,-91 Kg, +91 kg.
B-Divisyon Erkekler sıkletleri : (B Divisyona milli sporcular alınmayacaktır.)
-48 Kg-51 kg, -54 kg, -57kg,- 60 kg,-63,5 kg, -67 kg, -71 kg, -75 kg, -81 kg, 86 kg,-91 Kg, +91 kg.
Bayanlar sıkletleri :
-45 Kg, -48 Kg-51 kg, -54 kg, -57Kg, -60 kg, -63,5 kg, -67 Kg -71 kg, -75 kg +75 Kg,
3.MÜSABAKALARDA RAUND VE SÜRELER VE İTİRAZLAR :
Müsabakalar Muaythai yönetmelik ve talimatları dâhilinde yapılacaktır.
İtirazlar; Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığının 2018 yılı Müsabaka Yönetmeliğine göre
oluşturulacak komisyona 300 TL İtiraz ücreti ödenerek yapılabilecektir. İtiraz kurulunca haklı kabul edilen
itirazların ücreti iade edilir, ancak itirazı haksız bulunanların itiraz ücretleri Türkiye Üniversite Sporları
Federasyonun hesabına gelir kaydedilir.

Erkekler veya Bayanlar Kategorisi raunt ve süreler:
A Divisyon Elemeler ve finallerde 3 dakika’ dan 3 Raund, 1 dakika dinlenme arası verilir, B Divisyon 2
dakika’ dan 3 Raund, 1 dakika dinlenme arası verilir
4.MÜSABAKAYA KATILIM :
Üniversiteler her sıklette 1 (bir) sporcu ile katılabilir. Kafile listeleri onaylandıktan sonra üzerinde değişiklik
yapılmış, eklenti, silinti, kazıntı, tahrifat yapılmış listeler geçersiz sayılır.
Sporcuların tartıda 2018 yılı Üniversite Sporları Federasyonu Sporcu lisanslarını, fotoğraflı öğrenci kimlik
kartını ibraz edecektir, ibraz edemeyen sporcular kesinlikle müsabakalara alınmayacaktır. Sporculardan
Khan (Sporcu Derece Durumu) şartı aranmayacaktır. Ancak Muaythai Federasyonunda milli sporcu
ünvanına sahip sporcuların B divisyona katılmalarına müsaade edilmeyecektir. Bu kuralın dışında
yarışan sporcular sonradan tespit edilse dahi diskalifiye edilecektir.
5.ANTRENÖR , SPORCULAR VE HAKEMLER :
Antrenörler sadece eşofman ile ring köselerine çıkacaklar, yanlarında yalnızca yine eşofmanlı olan bir
yardımcı bulunduracaklar ve kendilerine tahsis edilen sandalye de oturacaklardır, sporcuları müsabaka
yaparken ayağa kalkmak, sporcuya bağırmak, hakem veya yöneticilerle konuşmaları, müsabaka devam
ederken itiraz etmeleri yasaktır, talimata uymayan kişiler disiplin kuruluna sevk edilecektir.
6.MÜSABIK SPORCULARDA MECBURİYETLER :

Sporcular; müsabakalarda belirlenmiş olan ve logo anlaşması gereğince; Türkiye Muaythai
Federasyonu logosunu taşıyan, Siyah Şort ve Üst Mavi veya Kırmızı atlet, IFMA Talimatı
gereğince belirlenen vucut koruyucu, eldivenler, kask, ayaklık, haya koruyucu, bandaj dahil tüm
malzemeler, logo anlaşması gereğince Dragon marka, Türkiye Muaythai Federasyonu logosunu
taşıyan malzemeleri kendileri temin edecek ve giyineceklerdir.
Federasyon malzeme temini yapmayacaktır.
Dragon markası dışında Türkiye Muaythai Federasyonu Logo’sunu başka firmaların kullanmasına
müsaade edilmeyeceğinden; TMF ve IFMA logo taşımayan kiyafet ve ekipmanlar Muaythai
faaliyetlerinde kullandırılmayacaktır.
Müsabakalara katılan tüm idareci, antrenör ve sporcular, belirlenen kılık-kıyafet talimatları
esaslarına uyacaklardır,
aksi davranışta bulunanlar hakkında gereken yasal işlem
yapılacaktır.
7.ÖDÜLLER :
Müsabakalarda ilk dört dereceye (1, 2, 3,3) giren sporculara Madalya ve Dereceye giren Üniversitelere
Türkiye Üniversite Sporları Federasyon tarafından kupaları verilecektir.
8.ORGANİZASYON KOMİTESİ:
Açıklamalarda yer almayan hususlarda karar verme yetkisi Federasyonu temsilen oluşturulacak Tertip
Komitesine aittir.

2018 TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI
KONAKLAMA BİLGİSİ
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Türkiye Muaythai Federasyonu işbirliği ile
düzenlenecek olan 10.Üniversitelerarası Muaythai Türkiye Şampiyonası 19-24 Nisan 2018
Tarihlerinde Antalya/Alanya/Okurcular WATER PLANET HOTEL&AQUAPARK’ta
yapılacaktır
Şampiyonanın toplantıları, tartılar ve tüm programların aksamaması, sosyal ve genel iletişimlerin
kolaylaşması ve Güvenlik gereği tüm kafilelerin aynı otelde kalması gereklidir. Ayrıca kafileler
tercih ettikleri yerlerde konaklayabilirler ancak müsabaka oteline giriş için otel konaklama
kuralları gereğince otel hizmetlerinden yararlanmak isteyenler dış katılım ücreti ödemek
zorundadırlar.
Şampiyona Otelin iskelesinde açık alanda iki Ring Kurularak yapılacaktır.
WATER PLANET HOTEL&AQUAPARK
www.waterplanet.com.tr/
‘’5 YILDIZLI ALKOLSÜZ HERŞEY DAHİL OTEL;
Otel sahile kuruludur. Açık ve Kapalı Yüzme havuzu, Fitnnes merkezi, açık büfe kahvaltı ve
çay kahve alkolsüz tüm içecekler ücretsiz konsepte dahildir.
Standard Odalarda ;
Üç Kişilik Odalarda Kişi Başı günlük
Çift Kişilik Odalarda Kişi Başı günlük
Tek Kişilik Odalarda günlük
Dış Katılım Ücreti günlük

: 90,00 TL
: 95,00 TL
: 130,00 TL
: 75 TL.

Belirtilen fiyatlara KDV dahildir.
Odalara giriş saati 14.00 Odalardan çıkış saati ise 12.00 dir. (Oda Müsaitliği olması
durumunda Saat Farkı Olmaksızın Yardımcı Olunacaktır.)
Ödemeler Grup girişinde veya oteli terk etmeden (banka havalesi k.kartı veya nakit ile
yapılabilir.)
Önemli Not: Otelde oluşabilecek aksaklıkları engellemek için Üniversitelerin
Rezervasyonlarını organizasyon tarihinden 15 gün önce yaptırmaları rica olunur.
Rezervasyon için: Berna TUNARezervasyon ve Konaklama Sorumlusu,
Tel: 05538133307
e-mail: ankakonseptturizm@gmail.com

WATER PLANET HOTEL&AQUAPARK

