
   

 

 

 

 

 

ULUSLARARASI ANTALYA MUAYTHAİ AÇIK KUPASI 2022 

23-27 KASIM 2022 ANTALYA 

 Federasyonumuz ve Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA)’nın faaliyet programında 

yer alan Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası 23-27 Kasım 2022 tarihlerinde Antalya’da 

yapılacaktır.  

Faaliyet ülkemizde geleneksel hale gelmiş olup; Türk sporcularının uluslararası düzeyde 

kendilerini denemeleri, tecrübe kazanmaları, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında daha başarılı 

olabilmeleri amacıyla düzenlenmektetir.  

Faaliyete, IFMA ve EMF’ye üye ülkelerin Federasyonları ve bunlara bağlı kulüplerin 

katılımına açık olup üye tüm ülkeler davet edilmektedir.   

Ülkemizden katılacak sporculara açık olacaktır, Ancak; katılım zorunluluğu veya Milli 

takım seçmesi niteliği söz konusu olmayacaktır. Katılımcılar uluslararası tecrübe ve kişisel derece 

için kendi imkanları ile faaliyete iştirak edebilecektir.  

Müsabakaya kayıt, katılım kriterleri ve konaklama uygulamaları IFMA ve EMF tarafından 

belirlenmektedir, 

Faaliyet Kadın Erkek; Çocuklar (Minik-Yıldız); Alt Gençler, Üst Gençler; U23 Ümitler, 

Büyükler kategorilerinde yapılacaktır.  

Genel kurallar; 

a- Müsabakalara katılan Antrenör ve sporcuların tüm izin işlemleri bağlı bulundukları İl 

Müdürlüklerince 21/05/1986 tarih ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri kanununun 

29. Maddesince geçici görevlendirilmeleri yapılabilecektir.  

b- Müsabaka esnasında sportmenlik dışı davranışta bulunanlar ile gereksiz itirazlarıyla 

hakem ve görevlilere gayri ahlaki davranışlarda bulunan, müsabakaların ahengini bozan 

idareci, antrenör ve sporcular, Federasyon Disiplin Kuruluna sevk edilecektir. 

Mali Konular:  

a- İllerinden Söz konusu faaliyete iştirak edecek idareci, antrenör, sporcu’ya 

federasyonumuz tarafından herhangi bir harcırah verilmeyecektir. Bu kişilere  Gençlik 

ve Spor İl Müdürlüklerince bütçe imkanları dahilinde harcırahları verilebilir. Gençlik ve 

Spor İl Müdürlüklerince  İl Kafile Başkanı, Sporcu ve Antrenörlere harcırah ödenemez 

ise katılımcılar Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupasına kendi imkanları dahilinde 

katılacaktır.   

b- Federasyonumuzca dereceye giren sporculara ayrıca harcırah ödemesi yapılmayacaktır. 

c- Talimatta yer almayan konularda karar alma ve uygulamaya federasyonumuz yönetim 

kurulu yetkilidir.  

 



   

 

Herkese Açık Katılım Kriterleri;  

a-Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası’na muaythai branşı olan spor kulüpleri ve 

ferdi sporcular dahil tüm katılımcılara açık olacaktır.  

b-Faaliyete katılacak katılımcılar; faaliyete ait tüm giderlerini kendileri karşılayacaktır,  

Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası 2022 Kategoriler; 

BÜYÜKLER ELİT (17-40) YAŞ; 

ERKEK: 48-51-54-57-60-63,5-67-71-75 -81 -86 -91 +91 Kg 

KADIN: -45-48-51-54-57-60 -63,5 -67 -71 -75 +75 Kg  

U23 (17-23) YAŞ;   

ERKEK: -45 -48 -51 -54 -57 -60 -63,5 -67 -71 -75 -81 -86 -91 +91 Kg 

KADIN: -45-48-51-54-57-60 -63,5 -67 -71 -75 +75 Kg 

 

ÜST GENÇ 16-17 YAŞ; 

ERKEK: -45 -48 -51 -54 -57 -60 -63,5 -67 -71 -75 -81 -86 -91 +91 Kg 

KIZLAR: --42 -45 -48 -51 -54 -57 -60 -63,5 -67 -71 -75 +75 Kg  

ALT GENÇ 14-15 YAŞ;  

ERKEK: --38 -40 -42 -45 -48 -51 -54 -57 -60 -63,5 -67 -71 -75 -81 +81 Kg 

KIZLAR: -36 -38 -40 -42 -45 -48 -51 -54 -57 -60 -63,5 -67 -71 +71 Kg 

 

YILDIZLAR 12-13 YAŞ;  

ERKEK: -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 

MİNİKLER 10-11 YAŞ ;  

ERKEK: -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  

Wai Kru için Minimum ve Maksimum Yaş Sınırları;  

a-10 yaş altı kategorisine giren yarışmacılar, etkinliğin ilk gününde (22 Kasım 2022) 10 yaşından 

büyük olmamalıdır. 

b-11-13 yaş kategorisine giren yarışmacılar, etkinliğin ilk gününde (22 KASIM 2022) en az 11 

yaşında, ancak 13 yaşından büyük olmamalıdır. 

c-Her wai-kru müsabakası en az 1 ile 3 dakikalık Wai-kru içermelidir. 5 yan hakem olmak üzere 

geleneğe özgü, yürütme, stil, koreografi tekniğini yapan yarışmacılara puan verilecektir. 

Herhangi bir bölümde 2’den az sporcu katılımı varsa, bu bölüm için yarışma düzenlenmeyecektir. 

Müsabaka anında Müsabaka Teknik Asbaşkanı ve Teknik Kurul Üyeleri sikletlerle ilgili karar 

almaya yetkilidir. Siklet ve kategorilerinde bir ülkeden birden fazla sporcu katılabilir. Organizasyon 

ile ilgili bu talimatta yer almayan tüm hususlarda gerekli kararları almaya Federasyon yetkili 

merciileri yetkilidir.   

Kayıt, Tartı ve Kura; 

a-Kayıtlar EMF https://emf.rsportz.com/ sisteminden talimatın yayımlanması itibarı ile 15 Kasım 

2022 tarihinde kayıtlara açık olacaktır. Kayıtlar online olarak kilo kategori lisans, sağlık vs raporlar 

ile tüm belgeler taranarak atılacaktır. 15 Kasım 2022’dan sonra kayıtlar kapanacaktır.  

b-Faaliyetin ilk günü 22 Kasım 2022 tartı yapılmayacak olup, daha önce https://emf.rsportz.com/ 

yapılan kayıtların son kontrolü ve teyidi yapılacak olup hatalar düzletilecek ve müsabaka günü maç 

programında olanlar tartılacaktır.  

c-Katılımcılar, kayıt ücretlerini 15 Kasım 2022 günü saat 17.00’ye kadar federasyonumuzun 

internet sitesinde yayınlanacak yönergelere göre yatıracaklardır.  

https://emf.rsportz.com/
https://emf.rsportz.com/


   

 

ç-22 Kasım 2022 Tarihinde Saat 18.00’de Takım liderleri/idarecileri ve antrenörler ile toplantı ve 

kura çekimi yapılacaktır. Kura ve eşleşmeler IFMA’nın programı olan Rsportz’dan online takip 

edilebilecektir.  

Raund, Süre ve Kurallar;  

Tüm kategorilerde mevcut IFMA Uluslararası Yarışmalar Kuralları geçerli olacaktır. 

IFMA-kriterleri çerçevesinde uyulması gereken sağlık, raporlama, katılım koşulları ve dopingle 

ilgili kurallar uygulanacaktır. 

Ödüller; 

Her kategoride sporculara madalya ve katılım sertifikası verilecektir.  

Kupa sıralaması, IFMA’nın kriterlerine göre altın, gümüş, bronz madalya sayısı ve puanlamasına 

göre değerlendirilecektir.   

Açılış Kapanış ve Finaller;  

Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası 2022, Açılış Töreni 23 Kasım 2022’da saat 14.00'da 

yapılacaktır.  

Final müsabakaları ve madalya seremonileri 27 Kasım 2022’da yapılacaktır. 

Antrenman Alanı;  

Faaliyetin yapılacağı uygun alanlarda antrenman yapılabilecek alanlar hazırlanacaktır. “Takım 

Yöneticileri Toplantısında” ayrıntılar verilecektir. 

Katılım Konaklama; 

IFMA ve EMF Talimatları gereğince; hüm katılımcılar Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası 

turnuvası için yetkili firma aracılığı ile akredite olmak ve belirlenen resmi otellerinde kalmak 

zorundadır. Ancak bu koşul Türkiye’den katılacaklara zorunlu uygulanmayacaktır. Konaklamazsız 

katılım yapılabilecektir.  

Konaklama ve katılım ücretleri; Ayrıntılı bilgi Federasyonumuz  web sitesi; www.muaythai.gov.tr 

yayımlanacaktır. e-mail: emfopencupturkey@gmail.com   

Müsabakaları izlemek ücretsizdir.   

Tartı, Kayıtlar ve Kura; konaklama yapılan otelde veya müsabaka alanında yapılacaktır. izleyici 

girişleri müsabaka saatlerinde yapılabilecektir. Konaklama yapmayanlara lobi restoran ve sosyal 

alanlara akreditasyon kartı olmadan girilmesine müsaade edilmeyecektir.  

Akreditasyon kartı kriterleri tutan kişilere kayıt esnasında bir (1) adet verilecek olup, faaliyet 

süresince akreditasyon kartlarını korumak ve taşımakla sorumludurlar. Katılımcılar akreditasyon 

kartlarını kayıp etmeleri halinde 400 TL (Dörtyüztürklirası) ceza ücretini Federasyon Başkanlığı 

hesabına yatırmaları durumunda yenisi çıkartılabilecektir.  

Katılımcılar; IFMA tarafından onaylanmış (Dragon veya Top Ten,) marka; Şampiyonaya özgü şort, 

atlet, tişört, kask, eldiven, ayak, dirsek koruyucu, vb. tüm müsabaka ekipmanı kendileri temin 

edecektir.   

Görevliler ve Hakemler;  

IFMA-EMF ve Federasyonumuzca onayla görevlendirilen Hakem, teknik personel ve organizasyon 

görevlileri ile Yabancı/yerli misafirlerin konaklama, akreditasyonu, organizasyonu yapan firma 

yapacaktır, Federasyon organizasyon gideri için harcama yapmayacaktır.  

 

      Hasan YILDIZ 

 Federasyon Başkanı 

 

 

 

http://www.muaythai.gov.tr/
mailto:emfopencupturkey@gmail.com


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL PROGRAMI 

 

22 Kasım 2022  

10.00 - 18.00 Gelenler, Kayıt / Kontrol 

18.00 - 19.00 Hakem Toplantı 

19.00 - 20.00 Takım Menejerleri, Toplantısı ve Kura 

20.00 - 21.00 Akşam Yemeği 

 

23 Kasım 2022  

07.00 - 08.00 Tartı ve Tıbbi Kontrol Gün içinde yarışma yapacaklar, 

09.00 - 10.00 Toplantı ve Hakemler  

10.30 - 11.00 Açılış töreni 

11.00 - 13.00 Müsabakalar Başlangıcı 

12.30 - 14.00 Öğle Yemeği 

14:00 - 19:00 Müsabakalar 

19.30 - 21.00 Akşam Yemeği 

 

24-25 Kasım 2022  

07.00 - 08.00 Tartı ve Tıbbi Kontrol Gün içinde yarışma yapacak, 

09.00 - 10.00 Toplantı ve Hakemler 

11.00 - 13.00 Müsabakalar 

12.30 - 14.00 Öğle Yemeği 

14:00 - 19:00 Müsabakalar 

19.30 - 21.00 Akşam Yemeği 

 

26 Kasım 2022  

07.00 - 08.00 Tartı ve Tıbbi Kontrol Gün içinde yarışma yapacaklar, 

09.00 - 10.00 Toplantı ve Hakemler 

11.00 - 13.00 Müsabakalar 

12.30 - 14.00 Öğle Yemeği 

14:00 - 19:00 Müsabakalar 

19.30 - 21.00 Akşam Yemeği ve Ülke Temsilcileri VIP Akşam Yemeği 

 

27 Kasım 2022  

07.00 - 08.00 Tartılı Tıbbi Kontroller Gün içinde yarışma yapacaklar, 

09.00 - 09.30 Toplantı ve Hakemler 

11.00 - 13.00 Müsabakalar 

12.30 - 14.00 Öğle Yemeği 

14.00 - 19.00 Yarışmanın finalleri ve madalya törenleri 

19.30 - 21.00 Akşam Yemeği 

22.00 - 24.00 Hoşçakalın veda partisi 

 

28 Kasım 2022  

07.00 - 24.00 Dönüşler 


