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Türkiye Muaythai Federasyonu Gençler ve U23 Ümitler Türkiye Muaythai Şampiyonası Finalleri ve 

Milli Takım seçmesi müsabakaları 14-15 Mart 2023 tarihlerinde Kayseri ilimizde yapılacaktır.      
 

1- Müsabakalara katılım şartları: 

1.1-31 Ocak 06 Şubat 2023 Tarihlerinde Çocuklar Gençler ve U23 Ümitler Türkiye Şampiyonası 

Müsabakalarına katılan ve ekli listede yarı final ve final maç yapacak sporcular katılabilecektir. 

Tekrar kayıt veya belge getirmelerine gerek yoktur,  

1.2-Koşullara uyan sporcular İl Müdürlüğünce düzenlenen onaylı kafile listelerinde yer alarak final 

müsabakalarına katılacaktır.   

1.3-İl kafilelerinde görev alan antrenörler Rsportz aidatını ödemiş ve 2023 yılı vizeli olmalıdır. 

Vizesi olamayan antrenörlere görev verilmez.  
 

2-Kilo değişiklikleri;  

2.1-Sporcular Rsportz sisteminde yukarıda anılan şampiyonada müsabaka yaparak dereceye girdikleri 

kilo, yaş ve kategoride olmalıdır, kilo değişliği mümkün değildir.   

2.2-Kilo, yaş ve kategorilere göre ‘kura ve eşleşmeler’ Rsporz’ta en son kaldıkları yerden devam 

edecektir, değişiklik yapılmayacaktır.     
 

3-Konaklama; 

3.1-Federason konaklamalara karışmayacaktır. Yönetim Kurulunca aksi bir karar alınmaması halinde, 

Federasyonca Faaliyet için görevlendirilen Yönetim ve federasyon personeli hariç, hakem, teknik ve 

organizasyon görevlilerine kanuni harcırah ödeyecek olup konaklamaları kendilerince temin edilecektir.   

3.2-Gençlik ve Spor Bakanlığının ilgili genelgesi gereğince; KYK yurtlarına ücretsiz konaklama 

yapılabilecek, ayrıca; Federasyonumuz kafilelerin uygun konaklayabileceği uygun otelleri önerilecektir, 

önerilen otellerde konaklamaları zorunlu değildir. Konaklama bilgisi www.muaythai.gov.tr de 

yayınlanacaktır. 

4-Malzeme : 
4,1- 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.  

4.2-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 .  
 

5-İtirazlar: Tek Yürek 

5.1- Gençler ve U23 Ümitler Türkiye Şampiyonası Finalleri Milli Takım Seçmesi Müsabakalarında 

IFMA’ Uluslararası Muaythai Federasyonu kararları gereğince itiraz yapılamayacaktır.   

6-Kafilenin Harcırahlar: 

6.1-Gençler ve U23 Ümitler Türkiye Şampiyonası Finalleri Milli Takım Seçmesi için 

Federasyonumuzca görevlendirilen idari, teknik, organizasyon ve hakemler haricinde, illerden 

faaliyete katılan kafilelere herhangi bir harcırah verilmeyecektir.   

6.2-Faaliyete katılarak harcırah alamayan idareci, antrenör ve sporcuların yol yevmiye ve 

harcırahları, bütçe imkanları dahilinde Devlet Bakanlığının 07/06/2007 tarih ve 2461 sayılı 

genelgesi uyarınca Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince ödenebilir. 

6.3-2023 yılı vizeli olmayan hakem ve antrenöreler görevlendirilemez ve harcırah ödenemez. 
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6.4-Ancak Yönetim Kurulu kararı gereğince; 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli oluşan 

Afetten etkilenen illerde ikamet etmekte olan, şimdiki kaldığı il gözetilmeksizin; Depremzede Sporcu, 

Antrenörler il kafile idarecisi dahil il müdürlüğünden almamış olması koşulu ile yol iaşe ibate kanuni yol 

ücretlerini Federasyonumuz tarafından ödenecektir,  

 

7- Müsabaka katılım izin işlemleri: 

Gençler ve U23 Ümitler Türkiye Şampiyonası Finalleri Milli Takım Seçmesi Müsabakaları milli 

takımların oluşması ve Uluslararası temsiller için seçme düzeyinde olduğundan, 3289 sayılı Gençlik ve 

Spor Bakanlığı, Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 29 maddesi gereğince izinli 

sayılabilirler.  Müsabakalara katılan idareci, hakem, antrenör ve sporcuların izin işlemleri  bağlı 

bulundukları İl müdürlüklerince yapılacaktır. Yabancı uyruklu sporcular katılamaz.  
 

8- Organizasyon Kurulu veya Firmalar tarafından yapılacaklar: 
8.1-Müsabakaların organizasyonu ve açıklık bulunmayan tüm hususlarda Federasyonumuzun 

görevlendirdiği kurulları yetkilidir.  

8.2-Katılıma göre yeterli ring kurulacaktır.  

8,3-Ambulans ve doktor hazır bulundurulacaktır, Müsabakalarda emniyet ve sağlık tedbirlerinin 

aldırılacaktır. 

8,4-Faaliyet için düzenlenene idari ve teknik şartnamede yer alan Müsabaka organizasyon hizmetleri 

yüklenici firma tarafından yerine getirilecektir.  

 

 

                                                                                                                Hasan YILDIZ 

 Federasyon Başkanı     

 

 

          

 

MÜSABAKA PROGRAMI  
 

 

Müsabakalar 14 Mart 2023 (Gençler ve U23 Gün Programında maçı olanlar) 

Tartı ve sağlık kontrolü       1600-2000 
 

 

Müsabakalar 15 Mart 2023 (Gün Programında maçı olanlar) 

Gençler ve U23 Yarı final ve Final Müsabakaları ve madalya törenleri    0900-1900 
 

 

 


