
 

 
TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 

MÜSABAKA TALİMATI 
 

Müsabakanın Adı TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

Kategori VETERANLAR (Bay - Bayan) FERDİ –  TAKIMLAR 

Müsabakanın Tarihi 28/04/ 2019 

Müsabakanın Yeri JUDO FEDERASYONU TESİSİ YENİMAHALLE/ANKARA 
          
 DİKKAT / ÖNEMLİ 
   

 
TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA MAZERETSİZ (*) KATILMAYANLAR 2019 YILINDA 
YAPILACAK AVRUPA VE DÜNYA JUDO ŞAMPİYONALARINA GÖNDERİLMEYECEKTİR. 
(*) Mazeretlerine ilişkin dilekçe ve belge en geç 26.04.2019 tarihine kadar 
federasyona gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonraki dilekçeler işleme 
alınmayacaktır.  
 
ERKEKLERDE KİLOSUNDA TEK SPORCU BULUNAN SİKLETLER BİRLEŞTİRİLECEKTİR. 
 
SIRT YAZISI TALEP EDENLER; KATILIM FORMUNDA BELİRTECEK VE BANKA 
DEKONTUNU FEDERASYONA GÖNDERECEKTİR.  
(Sırt yazısı bedeli: 50.-TL – IBAN N0: TR43 0006 2000 7100 0006 2991 66) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Müsabaka Katılım 
Şartları 

1-En az KAHVERENGİ kemer sahibi olmak. (Kuşak Kimliği ile belgelenecek) 

2-İlgili yaş Kategorilerinde bulunmak.      
3-2019 yılı vizeli lisansa sahip olmak. 
4- Fotoğraflı nüfus cüzdanına sahip olmak. 
5- EK’deki Müsabaka Katılım Formu ve Taahütnameyi imzalı olarak 25.04.2019 tarihine 

kadar Federsayona göndermek. 

 
Müsabaka Sıkletleri 

Erkek 60 kg, 66 kg , 73 kg , 81 kg , 90 kg , 100 kg , +100 kg 

Bayan 
 
 
 
 
 

48 kg, 52 kg , 57 kg , 63 kg , 70 kg , 78 kg , +78 kg 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Yarışma Kategorileri & Doğum Tarihleri 

30-34 Yaş (1989-1985) M1 / F1 
35-39 Yaş (1984-1980) M2 / F2 
40-44 Yaş (1979-1975) M3 / F3 
45-49 Yaş (1974-1970) M4 / F4 
50-54 Yaş (1969-1965) M5 / F5 
55-59 Yaş (1964-1960) M6 / F6 
60-64 Yaş (1959-1955) M7 / F7 
65-69 Yaş (1954-1950) M8 / F8 
70-74 Yaş (1949-1945) M9 / F9 
75-79 Yaş (1944-1940) M10 / F10 
 

 
  TAKIM MÜSABAKALARI 

TM 30 (1988-1979)  M1-M2 
TM 40 (1978-1969)  M3-M4 
TM 50 (1968- ÜSTÜ) M5 +   
Katagori  : 66 kg , 73 kg , 81 kg , 90 kg , 100 kg, + 100 kg 
 

 
Teknik Toplantı ve Kura 

Teknik toplantı 2 7 / 04 /2019 Cumartesi Günü Saat 16:30’da tahsis edilen yerde 
yapılacaktır. 

 
Hakem Toplantısı 

Hakem toplantısı 27/04/2019   Cumartesi Günü Saat : 16:30 tahsis edilen yerde 
yapılacaktır. 

Müsabaka Saatleri  
Müsabakalar 28/04/2019 günü  saat 10:00’da başlayacaktır. 



 
 
 
 
 
Müsabaka Tartıları 

1- Resmi tartılar müsabaka dan bir gün önce (27/04/2019) saat 18:00– 19:00  saatleri 
arasında müsabakanın yapılacağı salonda yapılacaktır. (MÜSABAKA TARİHİNDE 
28.04.2019 KESİNLİKLE TARTI YAPILMAYACAKTIR. KATILIMCILARIN BUNA GÖRE 
SEYAHATLERİNİ DÜZENLEMELERİ ÖNEMLİDİR.) Resmi tartı başladıktan sonra 
sporcular kesinlikle kontrol tartısına kabul edilmeyecektir. Tartıya sporcular judogi altı 
veya şortla katılacaktır. 
2- Tartıda 1 kg. tolerans vardır. Resmi tartı başladıktan sonra sporcunun bir kez 
tartılma hakkı vardır. 
3- Sporcular tartıya fotoğraflı nüfus cüzdanları, 2019 yılı vizeli lisansları ve en az 

kahverengi kuşak kimliği olmak koşulu ile katılmak zorundadırlar. 

4-  Kilosunda tek olan sporcular ilk önce bir üst kiloya, ora da da yarışmacı 
yoksa bir alt kiloya her iki siklettede yarışmacı yoksa bir alt yaş katagorisinde 
aynı kiloya yazılır.   

 
Müsabaka Süresi 

Müsabaka süresi bay ve bayanlarda M1/F1 – M6/F6’ya kadar 3 dakika, M7/F7 ve üstü 
2.30 dakikadır. Müsabaka berabere sonuçlanırsa golden skor süresizdir.  

 
Açılış Seremonisi 

28/ 04 /2019 günü Saat : 09.00  da yarışacak tüm sporcuların (beyaz - judogili) 

katılımı ile yapılacaktır. 

 
 
 
 
 
Teknik Bilgiler 

1- 27/04/2019 günü saat 17:00 – 17:30 arasında sporcu liste kontrolü yapılmak 

Zorundadır. Liste kontrolü yapıldıktan sonra getirilen başvuru formlarının üzerinde 
eğer yapılacak son sıklet değişiklikleri varsa orada hazır bulunacak olan 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. 
2- Sporcular madalya törenine kesinlikle beyaz judogili olarak ve zamanında 
katılacaktır. 
3- 2 sporcu bulunan katagorilerde birinci 3 maçla belirlenir. İlk iki maçı alan 
sporcu galip olur, 3. maça kalmaz.  
4- Takım müasbakalarında galibiyet sayısı eşitse, kazanan alınan puanlara 
bakılarak belirlenir. 

  1-Müsabakaya girecek sporcuların İl Temsilcileri tarafından İl Müdürlüğü onaylı 
listeteye  ismi yazdırılacak ve bu listeler tartıdan evvel hakem kuruluna teslim 
edilecektir. Bu işlemden sonra listeler kesinleşmiş sayılacak, listelerdeki sporcular en 
son belirlenen şekle göre tartı ve kuraya gireceklerdir. 
 2-Müsabakalarda Mavi-Beyaz judogi uygulaması yapılmayacaktır.                          
3-Müsabakalarda EJU ve IJF Talimatları uygulanır. 
4-Talimatta yer almayan konularda, Türkiye Judo Federasyonu Veteranlar Kurulu 
karar yetkisine sahiptir. 

 
Harcırah Bilgileri 

Katılımcılar müsabakaya kendi imkanları ile katılacak olup, federasyon tarafından 
herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 

 
Ödül 

Her yaş kategorisinde dereceye giren (1. , 2. , 3. , 3.) sporculara madalya, ,Ayrıca 
Tüm Katılan sporculara Katılım belgesi verilecektir.  

 
 
 
İl Müdürlüğü 
Görev Sorumlulukları 

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. 



 
 
ÖNEMLİ NOT 

Müsabaka Müracatları 

1. Ekte bulunan Müsabaka Katılım Formu ve Taahhütname ile sırt yazısı 
talep edenler banka dekontunu Judo Federasyonuna posta, faks 

(0312 311 62 08) veya e-mail (turkjudo@judo.gov.tr) olarak 

gönderilecektir.  

2. İl Temsilcileri Tarafından İl Müdürlüğü onaylı kafile  Listesi 
oluşturulacaklar ve tartı öncesi tesim edilecektir. 

3. Katılım listesi müsabakaya son 3 (üç ) gün kala mesai saati bitimine kadar 

değişikler yapabileceklerdir. Gün sonunda ve maç günü (27.04.2019 
tarihinde) kayıt yapılmayacaktır. 
 

4. Kura çekiminde Kg. Değişikliği ve sporcu ekleme yapılmayacaktır. 
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