TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU
TÜRKİYE ÇOCUKLAR VE VETERANLAR MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI MÜSABAKA TALİMATI
Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanlığı 2015 yılı faaliyet programında yer alan Çocuklar “Minikler ve
Yıldızlar Kızlar-Erkekler Muaythai Türkiye Şampiyonası 07-11 Ekim 2015 Tarihlerinde Muğla’nın Marmaris
ilçesinde yapılacaktır.
1- İllerin Müsabakalara katılım şartları:
1,1-Türkiye Çocuklar Muaythai Şampiyonasına tüm iller önce il birincilikleri yaparak sonuçlarına
göre takım oluşturmalıdır, sporcuların il birinciliği sonucunda maç yapamadan gelmeleri halinde
tecrübeli olması ve istenilen khan derecesine sahip olmaları gereklidir.
1,2-Spor Genel Müdürlüğü Sicil lisans verilerine göre 01 Ekim 2015 Tarihi itibarı ile aktif/pasif
toplamda lisanslı sporcusu 10.000 üzerinde olan iller 1-2-3-3 dört takımla, 5.000’den fazla sporcu
lisansına sahip iller 3 takımla (1. 2. ile iki üçüncüyü represaj maçı ile tesbiti sonucunda 3.sporcuyla), 2000
sporcu lisansına sahip iller ikişer takımla, (ilinde 1. ve 2. olan sporcular), 2000 sporcunun altında kalan
diğer iller bir takımla Türkiye şampiyonalarına katılabilecekler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı
taşımayan sporcular milli takıma alınamayacaklarından şampiyonaya katılamazlar
1,3-İl temsilcileri Şampiyonalara katılmaya hak kazanan sporcuların kulüp antrenörlerinden ve velilerinden
sporcularının yeterli olduğuna dair imzalı beyan ve muvafakatname alarak kafile listelerinde adı soyadı, doğum
tarihi (gün-ay-yılı) yazılı, kulübü, Federasyon sicil nosu, 2015 yılı vizeli lisans nosu, khan derecesi ve kilosu ile
yaş kategorisi yazılı listeyi il müdürlüğünden onaylı şekilde getirerek müsabaka görevli hakem kuruluna teslim
edeceklerdir. Yeterlilik ve muvafakat belgesinde yer alan ile il Müdürlüklerince kafilede görev alan antrenörler
ve yardımcıları, 2015 yılında yapılan vize ve gelişim seminerlerine katılmış, vize almış olması gereklidir.
1,4-Türkiye Şampiyonası müsabakalarına katılabilmek için sporcular Federasyonumuz tarafından verilmiş olan
en az 2. khan, kimlik kartını ve lisansına sahip olmalı ve tartı günü ibraz etmelidirler, en az 2. khan derecesi
olmayan ve Federasyonun verdiği kimlik kartını taşımayanlar ile lisansız sporcular hiçbir müsabakaya
alınamazlar. Amatör Muaythai Merkez Hakem Kurulu lisans fotokopisi ve federasyon khan sicil kartının
fotokopisini saklamak üzere alıp müsabakaya katılanları çizelge halinde listeleyerek federasyon Merkez Hakem
Üst Kuruluna verecektir.
2-Sıklet Yaş ve Kategoriler:
MİNİKLER 10-11 YAŞ (2004-2005 Doğumlular)
ERKEK : 30-32-34-36-38-40-42-45-48-51-54-+54 ( Not :60 kg. üstü Sporcu Katılamayacaktır.)
BAYAN : 30-32-34-36-38-40-42-45-48-51-+51 (Not : 60 Kg. üstü Sporcu Katılamayacaktır.)
YILDIZLAR 12-14 YAŞ (2001-2002-2003 Doğumlular)
(31.05.2001 Gününden sonra doğanlar alt gençlerde yarışmadı,bu tarihden sonra doğanlar katılabilir,31.05.2001
Tarihinden önce doğanlar katılamaz)

ERKEK : 34-36-38-40-42-45-48-51-54-57-60-63,5-67 - +67 ( Not :75 kg. üstü Sporcu Katılamayacaktır.)
BAYAN : 34-36-38-40-42-45-48-51-54-57-60 +60 ( Not : 70 kg. üstü Sporcu Katılamayacaktır.)
Bir kategoride en az 3 sporcu olmalıdır eğer yoksa kategoriler alttan üste birleştirilecektir,
WAİ KRU ve KAREOGRAFI ŞAMPİYONASI
08-09 Yaş Wai Kru dans ve kareografi yarışması,
10-11 Yaş Wai Kru dans ve kareografi yarışması,
12-13 Yaş Wai Kru dans ve kareografi yarışması,
VETERANLAR ;
Sıklet ve Kategoriler:
Challenger Genç Vetaran Erkekler ( 36 - 39 yaş ; -65 -75 -85 – 95 - + 95)
Challenger Orta Vetaran Erkekler ( 40 -44 yaş ; -65 -75 -85 – 95 - + 95)
Challenger Büyük Vetaran Erkekler ( 45 - 50 yaş ; -65 -75 -85 -95 + 95)
Volunteers Genç Vetaran Erkekler ( 36 - 39 yaş ; -65 -75 -85 – 95 + 95)
Volunteers Orta Vetaran Erkekler ( 40 -44 yaş ; -65 -75 -85 -95 + 95)
Volunteers Büyük Vetaran Erkekler ( 45 - 50 yaş ; -65 -75 -85 -95 + 95)
Volunteers Büyükbaba Vetaran Erkekler ( 51 - 56 yaş ; -65 -75-85 -95 + 95)
Challenger Genç Vetaran Bayanlar ( 36 - 42 yaş; 55 -65 -75 -85- +85)
Challenger Orta Vetaran Bayanlar ( 43 -50 yaş; 55 -65 -75 -85 - + 85)
Volunteers Büyük Vetaran Bayanlar ( 51 - 56 yaş; 55 -65 -75 -85- +85)

Yeterli katılım olamayan silkelet ve kategoriler yakın kategori veya diğer kategorilerle birleştirilir veya iptal
edilebilir. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar yarışma öncesi Komple Sağlık kontrolü olduğuna dair rapor
getirmelidir.
3- Müsabakalarda Raund ve Süreler:
a)Minikler kategorisi erkek ve bayanlar;
Minikler kategorisinde müsabaka yapan sporcuların 1 dakikadan 2 raunt ve 1 dakika dinlenme arası vardır.
Minikler müsabakasında vuruşlar yarı kontak şeklinde sarsıcı ve nakavta yönelik yapılamaz, Bu
müsabakalarda kafaya tüm vuruşlar yasaktır. Kafa haricinde laty vuruşla müsabakayı bırakan sporcu
mağlup olur, Müsabakalar aynı gün içinde birden fazla turlu yapılabilir. Ancak müsabakalar diğer güne kalırsa
müsabıkların tekrar doktor ve tartı kontrolü yapılır ve uygunsa maça devam ettirilebilir.
b)Yıldızlar kategorisi erkek ve bayanlar;
Yıldızlar kategorisinde müsabaka yapan sporcuların 1 dakikadan 3 raunt ve rauntlar arasında l’er dakikalık
dinlenme araları vardır. Bu müsabakalarda kafaya el ile yumruk ve dirsek vuruşlar yasaktır, tekme ile kafa dahil
tüm vuruşlar yapılabilir. Ancak; diz ile kafayı çekerek vurma, enseye sporcunsun arkası dönükken sırt kısmına
vurmak yasak olup, Müsabakalar aynı gün içinde birden fazla turlu yapılabilir. Ancak müsabakalar diğer güne
kalırsa müsabıkların tekrar doktor ve tartı kontrolü yapılır ve uygunsa maça devam ettirilebilir.
c)Wai-Kru yarışmaları ise;
Yarışmacılar 2 kişi olarak ringte dans ve kareografilerini yapacaklardır. Yarışmada 5 yan bir orta
hakemler yapılır, galip olan taraf hakem karar çoğunluğu ile verilir.
4- Tartı ve Kura:
4,1-Müsabakalar için teknik toplantı şampiyonanın yapılacağı yerin toplantı salonunda 07 Ekim 2015 tarihinde
saat 14.00’da yapılacaktır. Teknik toplantıya federasyon kurulları, idareciler ve antrenörler katılacaktır, toplantı
ardından Saat 15:00 ile 19.00 arası ilk doktor kontrolü, tartı ve kayıtlar yapılacaktır. Tartıda kesinlikle tolerans
verilmeyecektir. Tartılar sporcuların üzerlerinde sadece iç çamaşırı ve Muaythai şortlu olarak yapılacaktır. tartı
sonrası eşleşmeler saat 20.00’de tüm antrenör, hakem ve idarecilerin görebileceği bir alanda (şeffaf ve görülür
bir yöntemle) yapılıp asılacaktır.
4,2-Federasyonumuzun Merkez Hakem Üst Kurulu, Faaliyetin başlaması ile birlikte, toplantı, tartılar,
eşleşmeler ve müsabakaların yönetiminde tarafsızlık ilkeleri ile Federasyonumuzun yayınlamış olduğu ‘’Amatör
Muaythai Müsabaka Talimatı, Amatör Muaythai Hakem Talimatı’’ ve bu talimata göre usul ve esasların
uygulanıp uygulanmadığı, görevli idareci, hakem, antrenör, sporcular ve diğer kişiler hakkında, ne gibi şikayetler
geldiği hususunda her gün rapor hazırlayıp Federasyonca görevlendirilen yönetim kuruluna rapor edecektir.
Yönetim kurulu raporları inceleyerek usulsüz hareket edenlere tedbir uygulayabilecek veya disiplin kuruluna
sevk edebilecektir.
5- Şampiyonada uygulanacak Programlar;
Türkiye Şampiyonalarının Programı:
07 Ekim 2015 Çarşamba Günü
Teknik Toplantı
14.00-15.00
Doktor Kontrolü Tartı Kayıtlar
15.00-19.00
Kura ve Eşleşmeler
20.00-21.00
Genel Hakem Toplantıları
21.00-22.00
08 Ekim 2015 Perşembe Günü
Doktor ve Tartı Kontrolü
Hakem Toplantıları
Müsabakaları Başlama Saati
Açılış Töreni
Müsabakaları Başlama Saati

07.00-08.00
09.00-10.00
10.00-13.00
14.00-14.30
14.30-19.00

09 Ekim 2015 Cuma Günü
Doktor ve Tartı Kontrolü
Hakem Toplantıları
Müsabakaları Başlama Saati
Yemek Arası ve Cuma
Müsabakaları Başlama Saati

07.00-08.00
09.00-10.00
10.00-12.30
12.30-14.00
14.00-19.00

10 Ekim 2015 Cumartesi Günü
Doktor ve Tartı Kontrolü
Hakem Toplantıları
Müsabakaları Başlama Saati
Yemek Arası
Müsabakaları Başlama Saati

07.00-08.00
09.00-10.00
10.00-13.00
13.00-14.00
14.00-19.00

11 Ekim 2015 Pazar Günü
Doktor ve Tartı Kontrölü
Hakem Toplantı ve Semineri
Final Müsabakaları ve Madalya Törenleri

07.00-08.00
09.00-10.00
10.00-14.00

6- Müsabakaya katılacak; Antrenör, Sporcu ve Hakemlerin Kılık Kıyafeti:
6,1-Antrenörler, yardımcı antrenörler, 2015 yılında yapılan Antrenör Gelişim ve Vize Seminerine katılmış
olmaları gereklidir, 2015 yılı vize almış antrenörler ring köşelerine sadece eşofman ile çıkacaklardır, yanlarında
yardımcı antrenör de 2015 yılı vizeli olacak ve kendilerine tahsis edilen sandalye de oturacaklardır. Sporcuların
köşelerine çıkabilmek için antrenörler antrenör kimlik kartı, istenildiğinde ibraz etmeli ve yakalarında takılı
olarak görev yapacaklardır, aksinde görev verilmeyecek ve ringin yanına yaklaştırılmayacaktır.
6,2-Antrenörler ve yardımcıları; sporcuları ring’te müsabaka yaparken ayağa kalkmaları, sporcuya bağırmaları,
hakem veya yöneticilerle konuşmaları, müsabaka esnasında itiraz etmeleri yasaktır, talimata uymayan kişiler
Koşulsuz tavizsiz Federasyon Disiplin ve Ceza kuruluna mutlaka sevk edilecektir.
6,3-Müsabakalara katılan tüm idareci, antrenör ve sporcular, belirlenen kılık-kıyafet talimatları esaslarına
uyacaklardır, aksi davranışta bulunanlar hakkında gereken yasal işlem yapılacaktır.
6,4-Hakemler Federasyonumuzun talimatları ve AMHK kararları gereğince siyah pantolon, beyaz gömlekle
görev yapacaklardır, Merkez Hakem üst kurulu ile Amatör Muaythai Merkez Hakem Kurulu üyeleri haricindeki
hakemler papyon takılı görev yapacaklardır, federasyonun bilgisi dışında kıyafetlerin üzerinde logo gibi
reklamlar içeren semboller olmayacaktır.
7- İtirazlar:
7,1-Müsabakalara itirazlar diplomalı il antrenörü tarafından usulüne uygun yazılı olarak Federasyonun hesabına
200 Türk Lirası yatırılarak veya tutanak karşılığında federasyon görevlisine teslim ederek dilekçelerini, görsel
delili veya kanıtını (MHÜK) Merkez Hakem Üst Kuruluna vereceklerdir, itiraz sürecinin başlaması için
sporcunun ringi terk etmiş ve sahadan uzaklaşmış olması gerekir.
7,2-İtiraz maçın bitiminden en fazla 30 dakika içinde sadece belgeli ve 2015 vizeli antrenör tarafından
yapılabilir, ücreti yatırılmayan itirazlar ve sözlü yapılan itirazlar ile hakemleri ve yöneticilere zan altında
bırakacak davranışlarla müsabakaların ahengini bozacak gereksiz itirazlar görüldüğünde derhal Disiplin ve Ceza
kuruluna sevk edilebileceği gibi il, idareci, antrenör, kulüp ve sporcular hakkında tedbir uygulanarak
müsabakalardan ihraç edilebilecektir.
8-Harcırahlar:
8,1-Türkiye Çocuklar Şampiyonası il birinciliği müsabakası sonunda dereceye girip kontenjan dahilinde
katılmaya hak kazanan ve il müdürlüğünce görevlendirilenlerden 1-6 sporcu ile katılan kafilelerin 1 antrenörüne,
7-14 Sporcu ile katılan kafilelerin 1 idareci 1 antrenörüne, 15-21 ve daha fazla sporcu ile katılan kafilelerin 1
idareci ve 2 antrenörüne 3 günlük yol yevmiye ve harcırahları federasyonumuzca ödenebilecektir.
8,2-Türkiye Şampiyonasına katılan sporculara herhangi bir harcırah ödenmeyecektir.
8,3-Türkiye şampiyonası müsabakalarında görevli hakemlere yol ve seans ücreti ödenebilecektir.
8,4-İl müdürlüğünden görevlendirilen 2 doktor, 2 hemşire ve 1 ambulans şoförü ile 10 il personeli toplam 15
kişinin harcırahları federasyonumuz tarafından ödenebilecektir.
8,5-Bu müsabakalarda federasyondan harcırah alamayan idareci, antrenör ve sporcuların yol yevmiye ve
harcırahları bütçe imkanı göz önünde bulundurularak il müdürlüklerince ödenebilir.
9- Müsabaka katılım izin işlemleri:
Müsabakalara katılan idareci, hakem, antrenör ve sporcuların izin işlemleri
müdürlüklerince yapılacaktır. İstisnai durumlarda Federasyonumuz yardımcı olacaktır.

bağlı bulundukları İl

10- Müsabakaya Katılan Sporcularda Mecburiyet:
10,1-Tüm sporcular Federasyonumuzca ilan edilen talimat gereği istenilen Muaythai T-şort ve şortunu, Koki ,
Dişlik , Kaval Kemiği Koruyucusu, Dirsek koruyucusu ve Bandaj bulundurmak ve giymek zorundadırlar.

10,2-Erkeler, Kızlar Kask, Eldiven ve vücut koruyucusu Federasyon veya yetkili kurulları tarafından temin
edilecektir, sporcuların giyecekleri müsabaka ekipmanları ile t-şort ve şortları köşelerinin renginde olacaktır,
sporcular müsabakalara başlamadan önce ring içinde ustaya saygı dansı olan Wai Kru dansını yapmak
mecburiyetindedir, iyi Wai Kru (ustaya saygı dansı) yapan sporcular ve Muaythai stilini sergileyen sporcular 1
puan avantaj sağlayacaklardır. Wai Kru (ustaya saygı dansı) yapmayan sporcular uyarılarak yapmaları
sağlanacaktır. Aksinde diskalifiye edilebilecektir.
11- Müsabakalarda Dereceye Giren Sporculara Ödüller:
Müsabakalarda ilk dört dereceye (1, 2, 3, 3) giren sporculara Madalya ve Başarı belgesi verilecektir,
12- Organizasyon:
Müsabakaların organizasyonu ve açıklık bulunmayan tüm hususlarda Federasyonumuzun görevlendirdiği
kurulları yetkilidir. Müsabakanın yapılacağı il müdürlüğü gerekli olan aşağıdaki görevleri yerine getirmelidir.
1-İki ringin kurulması.
2-Tartı için en az 4 elektronik tartı aleti. (kız erkek ve test tartısı)
3-Ambulans ve doktor hazır bulundurulması. Müsabakalarda sağlık tedbirlerinin alınması.
4-Müsabakalar süresince gerekli Emniyet tedbirlerinin aldırılması.
5-1 Adet bilgisayar ve yazıcı, yeterli kağıt ile fotokopi cihazından yararlandırılması.
7-Toplantı salonunun hazır edilmesi.
8-Ses düzeni ve skorboardların kurulması, (Federasyon Komitesince LCD monitör sağlanması)
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