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KARATE BRANŞ AÇIKLAMALARI
1. Yarışmalar; ANALİG
G Uygulama Talimatına, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca
Ba
öngörülen hükümlere, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma
Yarı ma Talimatlarına uygun olarak
yapılacaktır.
2. Yarışmalar;
a) Grup, yarı final ve Türkiye birinciliği
birincili i kademelerinde, kız ve erkek il karmaları arasında
ayrı ayrı yapılacaktır.
b) Grup, yarı final ve Türkiye birinciliği
birincili yarışmalarına
malarına ait duyurular ve katılımcı listeleri
Daire Başkanlığımızca
ımızca belirlenen ve ilan edilen takvim doğrultusunda
do
anadoluyildizlarligi.sgm.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.
3. Doğum tarihleri:
Yaş Kategorisi

2003 – 2004 – 2005

4. a) Grup, yarı final ve Türkiye birinciliği
birincili yarışmalarına
malarına katılacak kız ve erkek takımları 6
kız ve 7 erkek olmak üzere toplam 13 (onüç) sporcudan oluşur.
olu ur. Her kategoride 1 sporcu
yarışabilir.
abilir. Kata kategorisinde yarışan
yarı an sporcu Kumite kategorisinde yarışamaz.
yarı
Spor
kafileleri, “Spor Genel Müdürlüğü
Müdürlü ü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” gereğince
gere
oluşturulacaktır.
b) İlan edilen grup, yarı final ve Türkiye birinciliği
birincili yarışma
ma programlarına göre,
kategorilerinde yer alan sıkletlerde yarışacak
yarı
sporcular, yarışmalara
malara katılma ve ayrılma
ayrılm
tarihlerine göre Gençlik Hizmetleri ve Spor İll Müdürlüklerince ayrı ayrı kafileler halinde
gönderilebilir.
c) İlan edilen grup, yarı final ve Türkiye birinciliği
birincili yarışma
ma programlarına göre,
müsabakaları erken sonuçlanan veya tamamlanan sporcuların yasal
yasa harcırahları,
organizasyonu düzenleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce
ğünce hazırlanan ayrılış
ayrılı
evrakında belirtilen tarihe göre, bağlı
ba lı oldukları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüklerince ödenecektir.
ç) Mali konularla ilgili hususlarda, ANALİG
ANAL Uygulama Talimatının 9 uncu maddesine
göre işlem yapılır.
lemleri kafile başkanı
ba kanı tarafından yapılacaktır. Ödemelerde kafile onay
d) Avans kapatma işlemleri
listesi, ödeme bordrosuna mutlaka eklenecektir.
5. İl Dışı Çıkış Olur’unda; 4 üncü maddenin (a) fıkrasında belirtilen sporcu, idareci ve
çalıştırıcı
tırıcı sayısından fazla kişi
ki yer alamaz.
6. a) Daire Başkanlığımız
ımız gerekli gördüğü
gördü takdirde, branş açıklamalarını ve yarışmalara
yarı
dair
diğer hususları değiştirmede
tirmede yetkilidir.
b) Tertip komiteleri, yarışmalar
yarı
öncesinde düzenlenecek
enlenecek teknik toplantıda Daire
Başkanlığımız
ımız tarafından yayınlanan branş
bran açıklamalarını ve yarışmalara
yarış
dair diğer
hususları dikkate alarak, müsabaka programını belirlemek ve uygulamakla yetkilidir.
7. Yarışma alanına, 4 üncü maddenin (a) fıkrasında yer alan sporcu ve çalıştırıcıdan
çalı
başkasının
kasının girmesine izin verilmeyecektir.
8. Çalıştırıcı
tırıcı (antrenör) ve/veya kafile başkanının;
ba
anadoluyildizlarligi.sgm.gov.tr adresinde
ilgili branş açıklamalarında belirtilen saatte ve yerde yapılacak olan teknik toplantıya
katılmaları zorunludur. Teknik toplantıya katılmayan çalıştırıcı
çalı tırıcı (antrenör) ve/veya kafile
başkanlarının
kanlarının tertip komitesine yazılı olarak sunulmuş
sunulmu geçerli mazeretleri
ma
olmaması
halinde takımlar/sporcular müsabakalara alınmayacaktır.
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TEKNİK
K AÇIKLAMALAR:
9. Yarışma sikletleri:
Yıldızlar Kategorisi Kum
mite-Kata
35 - 40 – 45 - 50 - (+) 50 KG
KIZ
35 - 40 – 45 - 50 – 55 - (+) 55 KG
ERKEK
10.Yarışmalara katılmak için sporcuların (kız-erkek) kumite
te ve kata, (Turuncu
(Tu
kuşak ve
üstü) kuşağa sahip olması gereekmektedir.
11.Sporcuların kilolarını ayaarlamalarından idareci ve çalıştırıcıları
rı sorumlu olacaktır.
ola
Kilolarını ayarlayamadığı için yarışmalara katılamayan sporculara herrhangi bir ödeme
yapılmayacaktır.
Yarışmalar her iki kategoride 2 dakika
d
üzerinden yapılacaktır.
12.Yarışmacılar, kuşak duruml
rumlarını belirten karate kimlik kartı
rtı (lisans) ile yarışmalara
katılabilecektir.
ular kullanacakları
kul
malzemeleri kendileri temin edece
eceklerdir. Kumite
13.Yarışmalarda sporcular
yarışmalarında dişlik, ayakk koruyucu,
ko
kaval kemik koruyucu ve eldiven (elllik) mecburidir.
14.Yarışmalarda tartılar Uluslararası
Ulusl
kurallara göre yapılacak olup, kilolarda tolerans
tanınmayacaktır.
15.Takımı Yarı Finalden Final Grubuna girme derecesi elde edemeyen fakat sıkletinde birinci
olan sporcular Final grubunda ferdi olarak yarışacak
yarı acak olup il takım puanlamasına
girmeyecektir.
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