FİZİKİ UYGUNLUK TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu talimatın amacı Türkiye Judo Federasyonu tarafından Türkiye
Şampiyonaları düzenlenen Minikler ve Yıldızlar kategorisi sporcularının, belirlenmiş yaş
aralıklarında etik kurallar çerçevesinde, sağlıklı bir biçimde yarıştırılmalarını sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu talimat Türkiye Judo Federasyonunun, yıllar itibariyle Minikler ve
Yıldızlar kategorilerinde yarışan sporcularını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu talimat 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/07/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe giren, Bağımsız Spor Federasyonları Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu talimatta geçen;
a) Bakanlık

: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük

: Spor Genel Müdürlüğünü,

c) Federasyon

: Türkiye Judo Federasyonunu,

ç) Federasyon Başkanı

: Türkiye Judo Federasyonu Başkanını,

d) Teknik Kurul

: Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurulunu,

e) Yıldızlar Kategorisi
kapsayan kategoriyi,

: 13 (onüç) ve 14 (ondört) yaşında olan sporcuları

f) Minikler Kategorisi
kapsayan kategoriyi ifade eder.

: 11 (onbir) ve 12 (oniki) yaşında olan sporcuları
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler

Fiziki Uygunluk Kontrolü
MADDE 5 - (1) Minikler ve Yıldızlar kategorilerinde (bay-bayan) düzenlenen
müsabakalarda bazı sporcuların yaşları, fiziki görünüm olarak nüfus cüzdanlarında yazılı
olandan daha büyük gösterebilmektedir. Fiziki görünüm olarak emsallerinin çok üstünde
görünen bu sporcuların, diğer/normal görünümlü sporcularla birlikte yarıştırılması eşitsizlik
yaratmakta, sakatlanmalara vb. olumsuz sonuçların doğmasına yol açmaktadır. Bu nedenle
tartı ve/veya müsabakalar esnasında teknik kurul tarafından fiziki uygunluk kontrolü
yapılacaktır.
(2) Tartıda veya müsabakalar esnasında teknik kurul tarafından, fiziki görünüm olarak
nüfus cüzdanlarında yazılı olandan daha büyük görünen sporcu tespit edildiğinde, sporcudan
hastane doğum raporu veya kemik yaşını belirten rapor istenecektir. İstenilen belgelerin ibraz
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edilememesi durumunda teknik kurul kararı ile yarışmalara katılmasına/devam etmesine izin
verilmeyecek ve kendilerine herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
(3) Teknik kurul kararı ile müsabakalardan men edilen sporcular, aşağıda tanımı
yapıldığı biçimde düzenlenmiş hastane doğum raporunu veya kemik yaşı raporunu
müsabakadan sonraki 15 iş günü içerisinde federasyona teslim ettikleri taktirde, teknik kurul
kararı ile ilgili milli takımlarda değerlendirilmek üzere etkinliklere davet edileceklerdir.
Hastane Doğum Raporu
MADDE 6 - (1) Sporcunun nüfus cüzdanında yazılı olan yaş, ilgili kategori için uygun
olmakla birlikte, görünüm olarak yaşıtlarından büyük gösteriyorsa, sporcunun velisi
tarafından nüfus cüzdanında doğum yeri olarak belirtilen il/ilçe de bulunan sporcunun
doğduğu hastaneye yazılı olarak başvurulacak ve hastane doğum raporu talep edilecektir.
Alınacak raporda T.C. Kimlik Numarasının yer alması, başhekim tarafından onaylı ve hastane
mührünün okunaklı olması zorunludur.
Kemik Yaşı Raporu
MADDE 7 - (1) Nüfus cüzdanlarında yazılı olan yaş, ilgili kategori için uygun
olmakla birlikte, yaşıtlarından fiziki olarak büyük görünen sporcu için herhangi bir sebeple
hastane doğum raporu alınamaması halinde, sporcunun biyolojik yaşının tespiti için devlet
hastanelerinden alınmış, kemik yaşı raporu istenecektir.
(2) Raporun resmi belge olarak kabul edilebilmesi için, raporda sporcunun son 3 (üç)
ayda çekilmiş olan fotoğrafının ve T.C. Kimlik Numarasının yer alması gerekmektedir.
Ayrıca raporun başhekim tarafından onaylı ve hastane mührünün okunaklı olması zorunludur.
(3) Raporda belirtilen yaş aralığı üst yaş sınırı olarak kabul edilir. (Örneğin 12-13 yaş
aralığı ifadesinde yaş 13 olarak kabul edilir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Talimatta Yer Almayan Konular
MADDE 8 - (1) Bu Talimatta yer almayan hükümlerle ilgili kararı Yönetim Kurulu
verir.
Yürürlük
MADDE 9 - (1) Bu Talimat, Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlandığı tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 - (1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Judo Federasyonu Başkanı yürütür.
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