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DUMLUPINAR MEYDAN MUHAREBESİ ZAFERİ 100. YILI 

 ÇOCUKLAR MUAYTHAİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI TALİMATI 
 

Türkiye Muaythai Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan “Dumlupınar Meydan 

Muharebesi zaferi 100. Yılı Çocuklar (Minik – Yıldızlar) Muaythai Türkiye Şampiyonası’’ 26-31 

Ağustos 2022 (yol hariç) tarihinde Kütahya’da yapılacaktır. 

 

1- İllerin Müsabakalara katılım şartları: 

1.1- Katılım kısıtlaması olmayacaktır. Federasyonun web sitesinde yayınlanan kriterlere uygun 

Rsportz kayıt ve en az 2.“khan”derecesine sahip Muaythai 2022 vizeli lisanslı sporcular; İl 

Müdürlüğünce düzenlenen onaylı kafile listelerinde yer alarak katılabilecektir.  

1.2-İl Kafile listeleri; Sporcular için adı soyadı, doğum tarihi (gün-ay-yılı), kulübü, Federasyon sicil nosu, 

lisans nosu, khan derecesi ve kilosu ile yaş kategorisi yazılı olmalıdır.   

1.3-Muaythai Lisans, khan ve Rsport ve kayıt ve ödeme koşullarını taşımak kaydı ile, Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşlığı taşımayan yabancı sporcular katılabilirler, Ancak; milli takıma 

alınamazlar.  

1.4- TSK ve Emniyet spor kulüpleri takımları, Yurtdışında yaşayan Türk sporcular, il birinciliğine 

katılmadan diledikleri kadar sporcu ile direkt Türkiye Şampiyonasına katılabilecekler.  

1.5-İl kafilelerinde görev alan antrenörler Rsportz kaydını ve 2022 yılı vizeli olmalıdır. Vizesi ve 

ücreti ödenmiş Rsportz kaydı olamayan antrenörlere görev yaptırılmayacaktır.  

1.6-Sporcular tartıya gelirken il kafile listesini, 2022 vizeli lisans aslını ibraz edecek, bir fotokopisi 

saklamak üzere Muaythai Merkez Hakem Kuruluna verecektir, MHK müsabakaya katılanları çizelge 

halinde listeleyerek federasyona iletecektir.  
 

2-Kilo değişiklikleri;  

2.1-Sporcular Rsportz sisteminde yayınlanan kendileri beyan ettikleri kilo, yaş ve kategoride katılmalıdır, 

aynı bilgiler resmi onaylanan İl kafile listelerinde harfiyen olmalıdır. Kilo yaş ve kategori değiştirmek 300 

TL ceza ödenerek yapılabilecektir, aksinde kabul edilmeyecektir.  

2.2-Beyan edilen kilo, yaş ve kategorilere göre ‘kura ve eşleşmeler’ önceden yapılacaktır. Sistem hataları 

haricinde değişiklik yapılmayacaktır.     

3- Kayıt,   

3.1-Kayıtlar talimatın yayımlanması itibarı ile en geç 22 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59 kadar kayıtlara açık 

olacaktır. Rsports üyelik kaydı oluşturulup ücret yatırıldıktan sonra İHK yoksa ITK başkanları tarafından 

turnuvaya kilo ve yaşına göre kayıt yapılmaları gerekmektedir. Sporcunun Şampiyona kayıt listesinde ismi 

görünmek zorundadır . 

3.2-Kayıtlar geçerli kabul edilmesi için Rsportz kaydı ve Federasyonun hesabına ödenmesi gereken 20 USD 

veya güncel karşılığı TL ödenmiş olmalıdır. Rsportz kayıt ve ücreti yapılmayan, eksik bilgiler içeren 

kayıtlar geçersiz sayılacaktır. Rsportz aidat iade edilmeyecektir.   

3.3-22 Ağustos 2022 tarihi saat 24.00’te sistem kayıtları kapanacaktır. kaydı olmayan sporcuların kafile 

listelerine dahil edilmemelidir. Kafile listesinde yer alsalar dahi müsabakaya katılamazlar.  

3.4-Sporcular kendi platformuna khan, lisans vb. tüm belgeleri girecektir, İl Hakem Kurulu (Başkan) 

il hakem kurulu kurulmamışsa il tertip kurulunda görevli baş hakem yerel kontrol edecektir,  

IHK/ITK Başkanının sorumluluğunda olacaktır. Müsabaka günü Federasyon MHK’ca kontrolde 

kafile listesini alacak, Lisans aslını görecek bir kopyasını teslim alacaktır, Rsportz ödemeleri kayıt 

kapanması ardından 3 gün içinde Federasyonumuz tarafından kontrol edilerek akridite edecektir, 

ödemeyen kayıtları tespit edip, ödemesini yaptıracak veya kaydı geçersiz sayacaktır.  

4-Program Tartı ve Kura ve Konaklama; 

4.1-Faaliyet; Talimat ekinde düzenlenen programa göre yapılacaktır.  

4.2-Program gereğince ilk gün kontrol tartısı yapılmayacak olup, Online Rsportz beyanlarına göre kura ve 

eşleşme ilan edilecek; ekli programa göre sporcuların müsabakaları olduğu gün maç kontrol tartıları sabahın 

erken saatlerinde yapılacaktır. Kişisel hata düzeltmeleri yapılmayacaktır  
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4.3-Federasonumuz Kafilelerin konaklaması için Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu ile 

yazışma yapmış ve cüzi ücret karşılığında tahsisi yaptırılmıştır. Kafileler, Federasyonumuz teknik, 

organizasyon görevlileri, hakemler dahil isteyen istediği yerde konaklayabilecektir.   

 

5-Siklet Yaş ve Kategoriler : 

5.1-Yaş; Federasyon Web sitesinde yayımlanmış Yaş Matik ile hesaplanarak kontrol edilmelidir. 

Sorumluluk sporcu ve antrenörüne ait olacaktır. 26 Ağustos 2022 hesaplanacaktır.  

5.2-ÇOCUKLAR 10-11 YAŞ ERKEK VE KIZLAR 
ERKEKLER: -30 -32 -34 -36 -38 -40 -42 -44 -46 -48 -50 -52 -54 -56 -58 -60 -63,5 -67 +67 kg 

KIZLAR: -30 -32 -34 -36 -38 -40 -42 -44 -46 -48 -50 -52 -54 -56 -58 -60 +60 kg 

5.3-YILDIZLAR 12-13 YAŞ ERKEK VE KIZLAR 

ERKEKLER: -32 -34-36 -38 -40 -42 -44 -46 -48 -50 -52 -54 -56 -58 -60 -63,5 -67, -71 + 71Kg 

KIZLAR: -32 -34 -36 -38 -40 -42 -44 -46 -48 -50 -52 -54 -56 -58 -60 -63.5 - + 63,5 Kg 

5,4-Wai Kru :  

Çocuklar (Minik-Yıldız) için Asgari ve Maksimum Yaş Sınırları  

▪ Federasyonumuz lisans alma yaşına uygun 10 yaş altı kategoriye giren yarışmacılar, etkinliğin ilk gününde 

10 yaşından büyük olmamalıdır. 

▪ 10-12 Yaş kategorisine giren yarışmacılar, etkinliğin ilk gününde en az 10 yaşında, ancak 12 yaşından 

büyük olmamalıdır. 

▪ Yarışmaya 12-14 yaş aralığındaki yarışmacılar en az 12 yaşında olmalı, 14 yaşından büyük olmamalıdır  

- Her müsabaka/gösteri 1 ile 3 dakika arası wai kru içermelidir. 5 hakem, karografi, icrasının, stilin ve 

tekniğin dahil edilmesine dayanarak yarışmacılara puan verecektir. Müsabakada maç yapan sporcular aynı 

zamanda Wai-Kru yarışmasına katılabilir.  
 

6-Müsabakaya katılacak; Antrenör, Sporcu ve Hakemlerin Kılık Kıyefeti: 

6.1-Antrenörler köşelerde görev yaparken Federasyon tarafından verilen kendilerine ait 2022 yılı 

vizeli Muaythai Antrenör akreditasyon Kartını boyunlarına takmak zorundadırlar. Başkalarının 

kimlik kartını kullananlar Disiplin Kuruluna sevk edileceklerdir. Akreditasyon kartını takmayanlara 

köşelerde görev verilmeyecektir, 

6.2-Antrenörler; sporcuları ringte müsabaka yaparken ayağa kalkmaları, sporcuya bağırmaları, 

hakem veya yöneticilerle konuşmaları, müsabaka esnasında itiraz etmeleri yasaktır, talimata 

uymayan kişiler, Müsabaka ahengini bozan spora ve sporcuya kötü örnek sergileyen kişiler tavizsiz 

tedbirli ceza kuruluna sevk edilecektir. Tedbirli ceza kuruluna sevk edilenlere müsabaka boyunca 

görev yaptırılmayacaktır. 

6.3- Federasyon malzeme temini yapmayacaktır. 

İl Bölge Ulusal, Resmi ve Özel Müsabakalar dahil; müsabakalarda Federasyonca 2022-2023 yılları için 

Federasyonca belirlenmiş olan ve Federasyonun resmi sponsoru ile yapılan logo anlaşması gereğince; 

Türkiye Muaythai Federasyonu logosunu taşıyan, Siyah Şort ve Üst Mavi veya Kırmızı atlet, IFMA 

Talimatı gereğince belirlenen vücut koruyucu, eldivenler, kask, ayaklık, haya koruyucu, bandaj dahil tüm 

malzemeler, logo anlaşması gereğince Whiteface veya Dragon marka, Türkiye Muaythai Federasyonu 

logosunu taşıyan malzemeleri kendileri temin edecek ve giyineceklerdir.  

6.4-Federasyon Logosonu İzinsiz Kullananlar hakkında yasal işlem yapılacak, Muaythai faaliyetlerinde 

kullandırılmayacaktır. İl, Bölge, Ulusal, Resmi ve Özel Müsabakalar dahil kullandırılanlar hakkında disiplin 

ve ceza kurulu işlemi yapılacaktır.  

6.5-Müsabakalara katılan tüm idareci, antrenör ve sporcular, belirlenen kılık-kıyafet talimatları 

esaslarına uyacaklardır,  aksi davranışta bulunanlar hakkında gereken yasal işlem yapılacaktır. 

6.7-Hakemler; 2022 yılı vizeli olacak, Federasyonumuzun talimatları gereğince siyah pantolon, beyaz 

gömlekle görev yapacaklardır, (Uluslararası dereceye sahip hakemler mavi gömlek ,siyah Pantolonla) 

Muaythai Merkez Hakem Kurulu üyeleri haricindeki hakemler papyon takılı görev yapacaklardır,  

Merkez Hakem Kurulu üyeleri kumaş pantolon ceket ve kravat ile görev yapar, federasyonun bilgisi dışında 

kıyafetlerin üzerinde logo gibi reklamlar içeren semboller olmayacaktır.  
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6.8-Malzeme değişimi sebebiyle maçın geç başlamasına sebep olan köşe ye maçın başlangıcında hakem 

tarafından Ceza puanı ‘Warning’ verilir . Maçın başlamasını 2 dakikayı aşan şekilde gecikmeler de maç WO 

ile sonlanır .  
 

7-İtirazlar :  

Minik ve Yıldızlar Kategorisinde İtiraz yapılamayacaktır. Teknik ve hesaplama hataları MHK 

tarafından reissen düzeltilir.  
 

8-Kafilenin Harcırahlar: 

8.1-Türkiye Şampiyonasına il kafileleri ile katılan sporculara, idareci ve görevli antrenörlere 

herhangi bir harcırah ödenemeyecektir.  

8.2-Bu müsabakalarda federasyondan harcırah alamayan idareci, antrenör ve sporcuların yol 

yevmiye ve harcırahları, bütçe imkanları dahilinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince ödenebilir. 

8.3-Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince İl Kafileleri, idareci, antrenör ve Sporculara harcırah 

ödenemez ise şampiyonaya kendi imkanları dahilinde katılacaktır. 

8.4-Türkiye şampiyonası müsabakalarında görevli hakemlere yol ve seans ücreti ödenecektir, Müsabakada 

organizasyonun yapılması için ring kurulumu ve saha salon hizmeti için Federasyonca uygun görülen ve 

görevlendirilen personele harcırahları federasyonumuz tarafından ödenecektir, 
 

9- Müsabaka katılım izin işlemleri: 

Türkiye Şampiyonası, milli takımların oluşması ve Uluslararası temsiller için seçme düzeyinde olduğundan, 

3289 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 

Kanunun 29 maddesi gereğince izinli sayılabilirler.  Müsabakalara katılan idareci, hakem, antrenör ve 

sporcuların izin işlemleri  bağlı bulundukları İl müdürlüklerince yapılacaktır. İstisnai durumlarda 

federasyonumuz işlemleri yapacaktır.  
 

10- Müsabakalarda Dereceye Giren Sporculara Ödüller: 
Müsabakalarda ilk dört dereceye (1, 2, 3, 3) giren sporculara Madalya verilecektir,  
 

11- Organizasyon: 
11.1-Müsabakaların organizasyonu ve açıklık bulunmayan tüm hususlarda Federasyonumuzun 

görevlendirdiği kurulları yetkilidir. Tertip Kurulu Federasyonumuz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 

oluşturulacaktır.  

11.2- Türkiye Şampiyonasında için üç ring kurulacaktır.   

11.3-Ambulans ve doktor hazır bulundurulması, Müsabakalarda emniyet ve sağlık tedbirlerinin aldırılması. 

11.4 Adet bilgisayar ve yazıcı, yeterli kağıt ile fotokopi cihazından yararlandırılması. 

11.5-Toplantı salonunun hazır edilmesi.  

11.6-Ses düzeni ve plazma veya skorboardların kurulması, (LCD monitör sağlanması) 

Gereklidir.  

 

 
 

                                                                                                                                Hasan YILDIZ 

  Federasyon Başkanı 
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26-31 AGUSTOS 2022 GENEL PROGRAM 

 

26 Ağustos 2022 Minik-Yıldız Kız ve Erkeler ; 

Kontroller        1000-1600  

Hakem Toplantısı      1200-1300 

Teknik Toplantı       1600-1700 

Kura ve eşleştirme      1700-1800 

Teknik, Org. İtiraz Kurulları Toplantıları   1800-1900 

 

1.Gün : 27 Ağustos 2022 (Kız ve Erkeler) 

Doktor ve Tartı Kontrolü (günün programında olanlar)  0700-0800                                   

Minik-Yıldız Kızlar müsabakaları    1100-1230 

Açılış Töreni        1400-1430 

Minik-Yıldız Erkekler  müsabakaları          1430-1900 

 

2.Gün :  28 Ağustos 2022 (Kız ve Erkeler) 

Doktor ve Tartı Kontrolü (günün programında olanlar)  0700-0800                                   

Minik-Yıldız Kızlar müsabakaları    1100-1230 

Öğle Arası         1230-1400 

Minik-Yıldız Erkekler  müsabakaları          1400-1900 

 

3.Gün : 29 Ağustos 2022 Kız ve Erkeler) 

Doktor ve Tartı Kontrolü (günün programında olanlar)  0700-0800                                   

Minik-Yıldız Kızlar müsabakaları    1100-1230 

Öğle Arası         1230-1400 

Minik-Yıldız Erkekler  müsabakaları          1400-1900 

Doktor ve Tartı Kontrolü ( Finalisteler)  1900-2000                                   

 

4.Gün : 30 Ağustos 2022 Kız ve Erkeler) 

Dumlupınar Zaferi 100 Yıl anma ve Muharebe alanı anıtlar ve şehitlikler gezisi  

           1000-1700 

 

5.Gün : 31 Ağustos 2022 Kız ve Erkeler)              

Minik-Yıldız Kız ve Erkekler Final müsabakaları  0900-1200 

Madalya Töreni ve Kapanış     1100-1300 

 

Program ve müsabakaların başlama ve bitiş saati günün koşullarına göre değiştirilebilecektir.  

 

 

 

                                                                                                                                Hasan YILDIZ 

  Federasyon Başkanı 
 

 

 


