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İl - Tarih- Spor Salonu 

 

 
ANKARA – 08 – 09 – 10 Şubat 2019  – JUDO FEDERASYONU TESİSİ  

Katılım Şartları 

1-En az Mavi kemer sahibi,  
2-1999 -2000-2001-2002-2003-2004 doğumlu   
3-2019 yılı vizeli lisansa sahip,  
4-Fotoğraflı nüfus cüzdanına sahip,  
5- Onaylı GHSİM katılım listesinde yer almak.  

Sıkletler Erkek :-55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg, - Bayan: -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg  

PROGRAM SAAT SİKLET 

08 ŞUBAT 2019 CUMA 09:00- Eleme Müs. Erkek : - 55, - 60 , - 66 kg - Bayan : - 44,  - 48,   kg 
09 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ 09:00- Eleme Müs.  Erkek : - 73, - 81,  kg - Bayan : 52 - 57 ,- 63,  kg  
10 ŞUBAT 2019 PAZAR 09:00- Eleme Müs.  Erkek : -90, - 100, +100  kg - Bayan : 70 - 78, + 78  kg  
Açılış Seremonisi: 09 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ günü Saat : 16.00 her ilden bir sporcunun (beyaz – judogili) katılımı ile yapılacaktır.  
Teknik toplantı ve Kura çekimi 07 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE Günü Saat : 17:00 de yapılacaktır.  
Hakem toplantısı:  07 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE Günü Saat : 17:00 de yapılacaktır. ( Tahsis edilen yerde ) 
TARTILAR  1-Kontrol tartısı müsabakadan bir gün önce saat 17:30’ a kadar yapılabilecektir.  
Resmi tartılar ise müsabakadan bir gün önce saat 18:00 – 19:00 arasında müsabakanın yapılacağı salonda yapılacaktır.  
Resmi tartı başladıktan sonra sporcular kesinlikle kontrol tartısına kabul edilmeyecektir.  
Tartıya sporcular judogi altı veya şortla katılacaktır.  
2-Tartıda tolerans yoktur. Resmi tartı başladıktan sonra sporcunun bir kez tartılma hakkı vardır.  
3-Sporcular tartıya fotoğraflı nüfus cüzdanları, 2019 yılı vizeli lisansları ile katılmak zorundadırlar. 
4-Müsabaka sabahı %5 Tartı kontrolü için sporcular seçilen kura ile belirlenip, Müsabaka Öncesi 08:15 ile 8:45 arasında yapılacaktır. 
( 44 KG – 46,2 KG /  48 KG – 50,4 KG /  52 KG – 54,6 KG / 57 KG – 59,9 KG / 63 KG – 66,2 KG / 70 KG – 73,5 KG / 78 KG – 81,9 KG   ) 
( 55 KG – 57,75 KG / 60 KG – 63,0 KG /  66 KG – 69,3 KG / 73 KG – 76,7 KG / 81 KG – 85,1 KG / 90 KG – 94,5 KG / 100 KG – 105 KG  ) 
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1- 07 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE günü saat 14.00 – 16.00 arasında kafilede görevli antrenör veya idareci tarafından sporcu liste kontrolü  
yapılmak zorundadır. Kontrol edilen listeler orada hazır bulunacak, teknik kurul görevlileri önünde paraf edilerek teslim edilecektir.  
Bu işlemden sonra listeler kesinleşmiş sayılacak, listelerdeki sporcular en son belirlenen şekle göre tartı ve kuraya gireceklerdir.  
Kura çekimi esnasında, İl Temsilcileri tarafından otomasyon sistemine gönderilen listelerde belirtilenler haricinde sporcu eklenmeyecek  
ve sıkletlerde değişiklik yapılmayacaktır.16:00 ‘DAN SONRA İLLERİN DEĞİŞİM TALEPLERİ KABUL EDİLMEYECKTİR. 
2-Kontenjan: İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, KOCAELİ, BURSA, BALIKESİR, TEKİRDAĞ, SAKARYA, SAMSUN, TRABZON, RİZE, 4 (dört) sporcu, 
EDİRNE, KONYA, MANİSA, ORDU, BATMAN, BARTIN, ÇORUM, GAZİANTEP, BİTLİS 3 (Üç) sporcu, diğer iller ise her sıklette en fazla 2 (iki) 
sporcu ile katılabileceklerdir.  
(Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) kapsamında SAMSUN, TRABZON, KOCAELİ, KONYA, ANKARA illerindeki merkezlere kayıtlı 
sporcular, illere verilen kontenjanlara tabi değillerdir. Bu sporcular bağlı bulundukları illerde yapılan seçmelere katılmadan, doğrudan il 
listelerine yazılacaklardır.)  
Kriter : evsahibi ile beraber , üç büyük il ve 2018 yılında Gençler  Türkiye şampiyonasında, Altın madalya kazanan iller 4 ( dört ) sporcu , 
gümüş ve bronz madalya kazanan iller ise 3 ( üç ) sporcu , diğer iller 2 ( iki ) sporcu ile temsil edilecektir. 
ÖNEMLİ BİLGİ : Kuraya katılıp da tartıya iştirak etmeyen sporcu ve antrenörü hakkında bağlı bulunduğu il müdürlüğüne soruşturulmak 
üzere yazı yazılacaktır. Kurada belirtildiği kiloya resmi tartıda düşemeyerek müsabakaya katılma hakkını kaybeden sporcular ise en azından 
antrenörü veya idarecisi tarafından nüfus kağıdı ile birlikte teknik kurul görevlilerine başvurarak orada olduğunu ispatlamak zorundadır.  
3-Antrenörler 2019 yılı vizesini yaptırmış olup, salon içerisinde mutlaka yaka kartları ile görev yapacaklardır. Ayrıca, kafile listesinde yer  
almayan antrenörler minder kenarında görev yapamayacaktır.  
4- Sporcular madalya törenine kesinlikle beyaz judogili olarak ve zamanında katılacaktır.  
5- Resmi katılım listeler, 07 ŞUBAT 2019 Perşembe  günü saat 14:00 ye kadar İl Temsilcileri tarafından otomasyon sistemine giriş yapılması 
gerekmektedir. Giriş yapmayan iller, kafile listelerini teknik toplantıda elden verseler dahi müsabakaya katılamayacaktır. (Otomasyon kayıtları 
hakkında açıklama müsabaka talimatı sonunda bulunmaktadır.)  
6- Müsabakalarda Mavi-Beyaz judogi uygulaması yapılacaktır. Judogi kontrolünden sporcu ve antrenör sorumludur. Müsabakaya uygun  
judogi ile çıkmayan sporcu hansokumake olacaktır.  
7- Kırış ve Boğuş Teknikleri uygulaması serbesttir. 
8- Gençler Türkiye Şampiyonasında 2. kademe ve üstü antrenörler görev yapacaktır. 
9- Kategorisinde dereceye giren (1. , 2. , 3. , 3.) sporculara madalya verilecektir.  
10- Müsabaka Süresi; bay 4 dakika ve bayanlarda 4 dakikadır. Beraberlikte Golden – Score uygulanır.  
11-Müsabakalarda DOUBLE REPESAJ sistemi uygulanacaktır.  
12-Geçen yıl sıkletlerinde ilk 4 (1-2-3-3) giren sporcular, Aynı siklette yarışırlarsa o sıklette seri başı olarak atanacaktır.  
13- Müsabakalarda EJU ve IJF Talimatları uygulanır.  
14- Teknik Toplantıya Antrenör ve İdareciler Takım elbise ile katılmak zorundadır. 
15- Müsabakalarda Final ve 3.lük müsabakalarına antrenörler takım elbise ile çıkmak zorundadır. 
16-Talimatta yer almayan konularda, Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurulu karar yetkisine sahiptir.  
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1- İl Müdürlüğü kafile listesinde yer almak ve müsabakalara katılmak koşulu ile ;  
               * 5 sporcuya kadar (5 dahil) katılan illerin 1 antrenörü veya 1 idarecisine,  
              *6 ile 15 sporcuya kadar (15 dahil) katılan illerin 1 antrenör ve 1 idarecisine,  
              *16 ile 30 sporcuya kadar (30 dahil) katılan illerin 2 antrenör ve 1 idarecisine,  
                * 31 ve daha fazla sayıda sporcu ile katılan illerin 3 antrenör ve 1 idarecisine harcırah ödenir.  
2- Listede yer alan antrenöre ödeme yapılabilmesi için, antrenörlerin 2019 yılı antrenör vizesini yaptırmış olması zorunludur.  
3- Sıkletlerinde dereceye giren ilk 6 (1.2.3.3.5.5.) sporcuya harcırah ödenir.  
4-Dereceye giremeyen sporcuların harcırahları, imkanları ölçüsünde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince ödenir.  
5-Federasyon tarafından yapılacak olan harcırah ödemeleri, merkezi ödeme olacaktır.  
6-IBAN numaraları olmayanlara ödeme yapılamayacaktır.  
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1 Doktor veya 1 Sağlık Görevlisi (Doktor veya sağlık ekibi müsabaka başlamadan yarım saat önce salonda hazır olacak şekilde), 
1 ambulans, yeterli sıhhi malzeme ve acil müdahale ekipmanı, 2 adet elektronik tartı, yeteri kadar salon tanzim görevlisi, en yakın devlet 
hastanesi ile gerekli bağlantı yapılarak sakatlanabilecek sporcuların ücretsiz muayene, tedavi, film v.b gibi giderler için gerekli tedbirler 
İl veya İlçe Müdürlüklerince alınacaktır. 
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Müsabakaya katılan iller Kafile listelerini aşağıda belirtildiği biçimde otomasyona gireceklerdir.  
 
1-İl Temsilcileri otomasyon sisteminde, kullanıcı adı ve şifrelerini girerek, kendi sayfalarından Organizasyonlar bölümünde,  
Organizasyon Listesi ekle kısmından liste oluşturacaklardır,   
 
2-Otomasyon sisteminden gönderilen kafile listeleri ayrıca teknik toplantıda, İl Müdürlüğü onaylı olarak Teknik Kurula teslim edilecektir.  

 

 


