2018 YILI HAKEM VİZE VE SEVİYE TESPİT SINAVI REGLAMANI
1- Yapılacak olan kata, kumite vize ve seviye tespit sınavlarına; 2018 yılı faaliyetlerinde Karate Oyun
Kurallarını uygulayacak olan yurtiçi ulusal ve uluslararası Federasyon faaliyetlerinde görev almak
isteyen Aday, Bölge, Milli ve Uluslararası hakemlerinin tamamının katılma zorunluluğu vardır.
2- 2018 yılı il ve bölge faaliyetlerinde görev almak isteyen Aday, Bölge, Milli ve Uluslar arası
Hakemlerin vizeleri İl ve Bölge Hakem kurulları tarafından yapılır. Bölge terfi sınavı 100 TL dir. Aday,
Bölge, Milli ve Uluslar arası Hakemleri İl ve Bölge vize ücreti 100 TL yi, Federasyonumuz hesabına
yatırmaları kaydıyla İl Hakem Kurulları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü resmi yazısı ile vize
listesi ve dekontları 19 Ocak 2018 tarihi saat 17.00 ’ye kadar federasyonumuza göndermek şartıyla
yapabileceklerdir.
3- Terfi olmak isteyen ve yurtiçi ulusal, uluslararası Federasyon faaliyetlerinde görev almak isteyen
aday, bölge hakemlerinin vize sınavına katılmaları gerekmektedir.
4-2018 yılında il ve bölge hakem kurulları adaydan bölge hakemliğine terfi sınavlarını Ocak, Mayıs,
Eylül aylarının son haftalarında 3 (üç) dönem olarak terfi sınav sonuçlarını ve banka dekontlarını il
müdürlükleri kanalıyla federasyonumuza göndereceklerdir. Bu tarihlerin dışında yapılan terfi sınavları
kesinlikle kabul edilmeyecektir.
5- Ulusal Hakem vizesini yaptıran ve görev almaya hak kazanan hakemlerimiz, illerindeki

faaliyetlerinde görevlendirildiklerinde mazeretsiz olarak müsabakalara katılmadıkları durumlar
dikkate alınarak, federasyonumuzca düzenlenen müsabakalardaki görevlendirmeleri yapılacaktır.
6- Federasyonumuzun Vize Seminerine katılacak olan hakemler federasyon hesabımıza 05 Ocak

2018 tarihinde kadar Vize ücretini yatıracaklardır. Ayrıca bu vizede Adaydan Bölge hakemliğine terfi
sınavına girmek isteyenler 100, Bölgeden Milli Hakemlik sınavına girmek isteyenler 100 TL
federasyonun hesabına yatıracaklardır.
7- Avrupa ve Dünya hakemlerinin vizeleri EKF ve WKF federasyonları tarafından yapıldığından Merkez

Hakem Kurulu, Avrupa ve Dünya hakemleri yapılacak olan Sadece Hakem vize sınavından muaftırlar.
Ancak 2018 yılı Hakem Seminerine katılmaları zorunludur.
8- Bölge Hakemliğine terfi edecekler 70 puan ve üstü, Milli Hakemliğine terfi edeceklerin 80 puan ve

üstü almak zorundadır.
9- Kata Hakemi olabilmek için en az 2.Dan ve Milli Hakem olma şartı vardır.
10- Kumite yazılı sınav için 80 puan ve üstü almak zorundadır. Kumite Hakemleri yazılı sınavda 79

puan ve altında alanlar Kumite Pratik uygulama sınavına alınmayacaktır. Yazılı sınavda federasyon
resmi sitesinde belirtilen Kumite sorularından 50 (Doğru-Yanlış) soru sorulacaktır. Kumite Orta A
kategorisi olan hakemler, pratik sınava girmeyecekler sadece yazılı sınava gireceklerdir. Sınavdan
geçer not (80) aldıkları takdirde Orta A kategorisi olarak vize edileceklerdir. Eğer orta A kategorisi
hakem 79 ve aşağısı puan alırsa Pratik sınava da katılacaktır.
11- Kata Hakemliği için 80 ve üstü puan almak zorunludur. Yazılı sınavda 79 puan ve altında alanlar

Kata Pratik uygulama sınavına alınmayacaklardır. Kata yazılı sınav soruları federasyon resmi sitesinde
belirtilen kata sorularından 50 (Doğru-Yanlış) soru sorulacaktır. Kata sınavına girecek olan hakemler, 2
kata çizecek olup, (Bir süper kata aday tarafından belirlenip çizilecek, Heian/Pinan/Gekisai dai
katalarından birisi ise komisyon tarafından biri sorulacaktır.) Süper Katalar da stil zorunluluğu
olmayacaktır. (Adaylar istediği Kata’yı çizebilirler.) Kata A kategorisi olan hakemler pratik sınava

girmeyecekler sadece yazılı sınava girecekler, ve yazılıdan geçer not (80) aldıkları takdirde Kata A
hakemi olarak vize edileceklerdir. Eğer Kata A hakemi 79 ve aşağısı puan alırsa Pratik sınava da
katılacaktır.
12- 2018 yılı yurt içi faaliyetlerinde görev yapacak hakemler Kumite ve Kata Hakemi olarak

seçilecektir. Federasyon yıllık vize seviye ve tespit sınavına katılan hakemler İl, Bölge, Ulusal ve
Uluslararası şampiyonalarda merkez hakem kurulunca puan sıralamasına ve yıl içindeki
performanslarına göre değerlendirileceklerdir. Sayı sınırlaması yoktur. Sıralama en üst puandan
aşağıya doğru yapılacaktır (Avrupa, Dünya Hakemleri ve Vize Seminerinde Görevli Komisyon Üyeleri
dahildir.)
13- Şampiyonalarda görevlendirmeleri hakemlerin kata - kumite hakemliği dikkate alınarak

görevlendirme yapılacaktır.
14- Federasyon Vize sınavı, Kata ve Kumite yazılı sınav ; Kata ve Kumite uygulama sınavı olarak

yapılacaktır.
15- Hakemler aşağıda yazılı klasmanlara göre sınavlara tabi tutulacaktır.

a) Kumite Yardımcı A ve B

: Tüm kategoriler

b) Kumite Orta B hakemi
:Minik-Yıldız-Ümit ve Gençler Kategorileri Orta Hakem. 21 Yaş
Altı ve Büyükler Kategorilerinde Yan Hakem.
c) Kumite Orta A Hakemi

:Tüm Kategorilerde Orta Hakem.

d) Kata A ve B hakemi

:Tüm kategoriler kata hakemi

16- Vize ve terfi sınavına katılan Hakemler, İl, İllerarası, Bölge, Türkiye Şampiyonları ve Ülkemizde

yapılan Uluslararası Müsabakalarda görev alacaklardır.
17- Tüm hakemler 05 Ocak 2018 Cuma günü saat 17.00’a kadar federasyon sitesine kayıtlarını

yaptırmak zorundadır. Federasyon sitesine kayıt yaptırmayan hakemler kesinlikle vize seminerine
alınmayacaktır.
18- Telafi vizesi kesinlikle yapılmayacaktır.
19- Yıl içerisinde Merkez Hakem Kurulu tarafından şampiyonalarda görevlendirilen hakemlerin

mazeretsiz olarak 3 (Üç) kez maça gelmemeleri durumunda, o yıl içerisinde görev vizesi iptal
edilecektir. Yıl içerisinde İllerarası, Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda hakem görevlendirmeleri
vizeli hakemler arasından Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılacaktır. İhtiyaç olduğu takdirde
müsabakanın düzenlendiği il ve çevre illerden 2018 Yılı Federasyon Bölge Vizesine katılan, Bölge vizeli
hakemlerden de hakem görevlendirilebilir. Bu yüzden bölge hakem vizelerinin 19 Ocak 2018 tarihine
kadar bildirilmesi gereklidir.
20- Terfilere katılacak olan hakemler Hakem ve Dan diplomalarının fotokopisini kayıtta ibraz etmek

zorundadır.
21- Yapılacak olan 2018 yılı vize seminerinde Bölge ve Milli Hakemliğe terfi sınavları da yapılacaktır.

Terfi bekleme süresi Aday hakemliğinden Bölge Hakemliğine geçiş için en az 1 yıl ve bölge
hakemliğinden Milli Hakemliğe geçiş için en az 2 yıldır. Bu süre Milli Sporcularda (belgelemek şartı ile)
1 yıl olarak uygulanır. Terfilerde, yıl hesaplamada Hakem Talimatı uyarınca gün ve ay esas alınır.

22- Bütün Hakemler resmi Hakem kıyafet yönetmeliğine uymak zorundadır. Tüm Hakemler hakem

kıyafetlerini ve Karate elbiselerini getireceklerdir.
23- Yıl içerisinde yapılacak Uluslararası Seminer ve Sınavlara katılacak tüm hakemler 2018 Yılı Hakem

Vize Semineri ve Seviye Tespit sınavına katılma zorundadır.
24- Hakem vize ve seviye tespit sınavı, seminer programı ve şampiyona sınav programına uymayan

hakemler Türkiye Şampiyonasında görev yapacak hakem listesine alınmayacaktır.
25- Hakemler görevli olmadığı müsabakalarda Federasyonumuza yazılı bilgi vermek kaydıyla sadece

Veteranlar ve Üniversitelerarası müsabakalara katılabilirler. Ancak müsabakaya katılan şampiyonada
görev yapamazlar.

