
TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU 

2020 TÜRKİYE JUDO ŞAMPİYONASI YARIŞMA TALİMATI

Müsabakanın Adı GÖRME ENGELLİLER TÜRKİYE JUDO ŞAMPİYONASI  

 

Kategori Minikler,Yıldızlar,Ümitler,Gençler,Büyükler,Kulüpler Arası Takımlar (Bay- Bayan) 

Müsabakanın Tarihi 14-15-16 MART 2020 

Müsabakanın Yeri ANTALYA – 14-15-16  Mart 2020 ANTALYA SPOR SALONU 

 

Müsabaka Katılım 

Şartları 

1.Minikler için 2008-2009 

Yıldızlar için 2006-2007 

Ümitler için    2003-2004-200 

Gençler için    2000–2001-2002 

Büyükler için 2005 ve daha büyük doğumlu olmak 

Kulüp Takım Müsabakaları için 2005 ve daha büyük doğumlu olmak 

2.2020 yılı vizeli ve üzerinde Judo branşı yazılı Lisansa sahip olmak 

3.Fotoğraflı nüfus cüzdanına sahip olmak 

4.İl Müdürlüğü Onaylı katılım listesinde yer almak 

5.Kuşak tahdidi yoktur. 

 

Müsabaka 

Sikletleri 

1.Minikler 

1- Sıkletler Erkek:-26 kg,-30 kg-34 kg,-38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg,-55 kg,-60 kg,+60 kg 

2- Sıkletler Bayan:-24 kg,28 kg-32 kg, -36 kg,-40 kg, -44 kg,-48 kg -52 kg,-57 kg,+57 kg 

2.Yıldızlar 

1- Sıkletler Erkek:-30 kg-34 kg,-38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg,-55 kg,-60 kg,-66 kg,+66 kg 

2- Sıkletler Bayan:28 kg-32 kg, -36 kg,-40 kg, -44 kg,-48 kg -52 kg,-57 kg, -63 kg,+63 kg 

3.Ümitler 

1- Sıkletler Erkek: -50 kg,-55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, +90 kg 

2- Sıkletler Bayan: -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg 

4. Gençler 

1- Sıkletler Erkek: -55 kg,-60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg 

2- Sıkletler Bayan: -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg,+70 kg 

5.Büyükler 

1- Sıkletler Erkek: -60 kg,-66 kg,-73 kg, -81 kg,-90 kg, -100 kg, +100 kg 

2- Sıkletler Bayan: -48 kg,-52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg 

6. Takımlar 

1- Sıkletler Erkek: -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, +90 kg 

2- Sıkletler Bayan: -52 kg, -63 kg, - +63 kg 

Günün 

Müsabakaları 

Hakem Toplantısı Hakem  toplantısı 14 MART 2020 Cumartesi günü saat 16:00 – 17:00 arasında tahsis edilen 

yerde yapılacaktır. 

Müsabaka Saatleri Müsabakalar 15 mart Pazar günü 14:00 da başlayacaktır. 

Müsabakalar 16 mart Pazartesi günü 10: 00 da başlayacaktır. 

 

Müsabaka Tartıları 

1-Tartı müsabakanın yapılacağı salonda yapılacaktır. 

2- Resmi tartı, sporcunun müsabakasından 1 gün öncesi, saat 18:30 – 19 :00 saatleri 

arasında yapılır Kontrol tartısı ise Resmi tartı başlayana kadar yapılabilir. Resmi tartı 

başladıktan sonra sporcular kesinlikle kontrol tartısına kabul edilmeyecektir. Tartıya 

sporcular judogi altı veya şortla katılacaklardır. 

3- Tartıda tolerans yoktur. Resmi tartı başladıktan sonra sporcunun bir kez tartılma şartı 

vardır.2. Günün Tartıları 1. Gün Müsabakalarının bitiminde yapılacaktır. 

4- Sporcular tartıya nüfus cüzdanları, ve lisansları ile katılmak zorundadırlar. 

15 Mart  2020 Pazar Minikler,Ümitler, Yıldızlar, Gençler, 
16 Mart  2020 Pazartesi Büyükler, Bay Bayan  Kulüp Takım Maçları Bay Bayan 

Teknik Toplantı 14 MART 2020 Cumartesi günü saat 17:00 - 18:00 arasında Müsabakanın yapılacağı 

salonda yapılacaktır. 

Teknik Toplantı 



Hasan SAYYIDAN 
 

FEDERASYON BAŞKANI 
 

 
 
 

Müsabaka Süresi Miniklerde 2 dakika,Yıldızlarda 3 dakika, Ümitlerde, Gençlerde ve Büyük Bayanlar da 4 

dakikadır. Büyük Erkekler de 4 Dakikadır. Müsabaka berabere sonuçlanırsa golden score 

uygulamasına gidilecektir. 

Müsabakalar da Mavi – Beyaz Judogi Uygulaması yapılmayacaktır. 

Açılış Seremonisi Müsabakanın ikinci günü (Pazartesi) saat 13:00 da tüm kulüplerden 1 sporcunun 

(beyaz judogili) katılımı ile yapılacaktır. 

 

Teknik Bilgiler 

1- Teknik toplantı sırasında liste kontrolü antrenör veya yönetici tarafından yapılmak 

zorundadır. Liste kontrolü yapıldıktan sonra illerden getirilen onaylı listeler, üzerinde 

son sıklet değişiklikleri varsa (yeni isim eklenemez) İl müdürlüğünde onaylı listede 

ismi bulunan idareci yada antrenör tarafından orada hazır bulunan teknik kurul 

görevlileri önünde paraf edilerek teslim edilecektir. Bu işlemden sonra listeler 

kesinleşmiş sayılacak, listedeki sporcular en son belirtilen şekle göre tartı ve kuraya 

gireceklerdir. 

2- Katılım listelerini 06 mart 2020Pazartesi günü mesai bitimine kadar federasyona kulüpler 

kulüp bilgi sisteminden ve bireysel sporcular is faksla bildirmeyenler müsabakaya 

kabul edilmeyeceklerdir. 

3- Müsabakalarda IBSA Judo kuralları uygulanır. 

4- Talimatta yer almayan konularda Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Judo Tertip 

Kurulu karar yetkisine sahiptir. 

5- Müsabakalarda ilk 3 (1.2.3.) dereceye giren sporculara madalya verilecektir 

6- Takım Müsabakalarında katılacak kulüpler; Erkek Takımlarda en az 3 sporcu, Bayan 

Takımlarda en az 2 sporcu ile katılmak zorundadır. Takım Tartılarında 1 kg tolerans 

uygulanacaktır.Takım Maçlarında Bay ve Bayanlarda ilk 3 dereceye giren Kulüplere 

Kupa verilecektir. 

7-Göz muayenesinde B3 üstü çıkan sporcular yarışmaya katılmayacak ve hiçbir ödeme 

yapılmayacaktır. Sporcularının IBSA görme sınıfına uygun olup olmadığından kulüpleri 

sorumludur. 

8- Antrenörler minder kenarında  eşofman ile görev yapacaklardır. 

 

Harcırah Bilgileri 

1. Kulüpler müsabakalara 1 Antrenör ve 1 İdareci getirebilirler. 

2. Sıkletlerinde ilk 3 dereceye giren sporculara ( 1-2-3-3) harcırahları kendilerine ya da 

kulüplerine federasyonca ödenir. 

3. Erkeklerde veya Bayanlar’da sporcusu dereceye giren kulüplerden 3 sporcusu dereceye 

giren kulübün bir idarecisi ya da refakatçisine (1 kişi), üçten fazla sporcusu dereceye 

giren kulübün bir idarecisi ve refakatçisi ya da antrenörüne (2 kişiye) harcırah ödemesi 

yapılacaktır. Refakatçiler kesinlikle görme engelli olmayacaktır, aksi takdirde ödeme 

yapılmayacaktır. 

4. Federasyon tarafından yapılacak olan ödemelerde, peşin ödeme yapılamaz ise, merkez 

ödeme olacaktır. Bu halde IBAN numaraları olmayanlara ödeme yapılamayacaktır. 

5. Dereceye giremeyen sporculara harcırahları bağlı oldukları il Müdürlüklerinin bütçe 

imkanları doğrultusunda verilebilir. 

 

Önemli Not 

Müsabakaya katılımlar kulüp işlemleri sayfasından yapılacaktır. Ayrıca bireysel 

başvuruda bulunacak olan sporcular 03124320052 nolu federasyonumuz faksına 

katılımlarını bildirmek zorundadırlar.  

İtirazlar  -İtirazlar, yazılı olarak müsabaka başhakemine yapılır. İtiraz bedeli  250 TL dır. İtiraz bedeli yarışmanın 

başhakemine yada tertip kuruluna yazılı olarak takım lideri tarafından ilgili yarışların sonuçları açıkladıktan 

30 dk sonraya kadar itiraz edilebilir. Bu bedel yatırılmadan yapılacak itirazlar kabul edilmez ve incelenmeye 

alınmaz. Zamanında itiraz dilekçesi ve depozitosunu yatırmayıp süre geçtikten sonra itiraz eden kulüplerin 

itirazları değerlendirilmeyecek zamanında ve kurallara uygun itiraz etmeyen ve kurallara uygun olmayacak 

şekilde itiraz etmek için ısrarcı olan kulüp yönetici, sporcu ve idareciler disiplin kuruluna sevk edilerek 

müsabakadan men edilecektir. Lisans, sahte oyuncu ve sporcu ile ilgili v.b. itirazlar Müsabakaların 

Federasyonca tescili yapılana kadar yapılabilir. 

 

Tertip Kurulu 

Müsabaka tertip kurulu: 

1 Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi 

1 MHK Üyesi 

1 Teknik Kurul Üyesi 

ve İl temsilcisinden oluşur. 

 

İrtibat Telefonu 
 

eren_yildirim@outlook.com
Typewritten text
Not: Paralimpik havuzunda bulunup kota mücadelesi veren sporcularımızın Türkiye  şampiyonasına katılıp katılmamaları kendilerine bırakılmış ve katılmadıkları durumunda paralimpik havuzundan çıkmaları söz konusu değildir.


