
 

**Merkez Hakem Kurulu tarafından verilen brifing sonrasında akreditasyon kartı dağıtılacaktır, 

kartı almayan hiçbir antrenör müsabakalar süresince koçluk yapamayacak ve saha içine 

alınmayacaktır. 

 

1) Müsabaka kayıtları 03.02.2023 Cuma gününe kadar Federasyon Sitesinde bulunan Müsabaka Kayıt 

Sistemi üzerinden yapılacaktır. Müsabaka programı hazırlanıp Federasyon sitesinde yayımlanacaktır. Ferdi 

Lisansa sahip sporcular kayıtlarını Sicil Numaraları ile Web Sayfamızda Bilgi Bankası/Sicil Giriş 

bölümünden bizzat yapacaklardır. Belirtilen tarih ve saate kadar Müsabaka Kayıt Sisteminden kayıtlarını 

yapmayan kulüpler ve ferdi lisanslı sporcular kayıt günü kişi başı 250 TL cezalı kayıt ödeyerek kaydını 

yapabilir. Kesin kayıt günü kategorilerde değişiklik yapılabilir. 

Türkiye Büyükler ve Veteranlar  
Karate Şampiyonası  

 

Müsabaka Talimatı 

 

Müsabakanın Yeri Pamukkale Üniversitesi Arena Spor Salonu 

Müsabakanın Tarihi 16-19 Şubat 2023 

Seçme Tarihi ve Saati 19 Şubat 2023 / 09:00 

Tartı Tarihi ve Saati Müsabaka Programında Belirtilecektir. 

Kesin Kayıtların Yapılması, Kafile Listelerin 

Alınması ve Kontrol Tartısı 
15 Şubat 2023 / 10:00 – 19:00 

Veteranlar  Müsabakaların Başlaması 16 Şubat 2023 / 08:30 

Büyükler Müsabakaların Başlaması 16 Şubat 2023 / 12:00 

Merkez Hakem Kurulu Brifing 

Konu: 2023 yılı itibari ile değişen kata ve kumite 

kuralları ( Tüm antrenörlerin katılımı zorunludur) 

15 Şubat 2023 / 18:00 – 20:00 

Teknik Toplantı  15 Şubat 2023 / 20:00 

Açılış Seremonisi Müsabaka Programında Belirtilecektir. 

Kuşak Durumu Mavi kuşak ve Üstü 

BÜYÜKLER YAŞ GRUPLARI ve KİLOLAR 

Bay-Bayan Kata   (22 Mart 2007'den önce doğanlar)  

Bay-Bayan Kumite    (22 Mart 2005'den önce doğanlar)  

Bay Kumite   -60 -67 -75 -84 +84  Kg 

Bayan Kumite   -50 -55 -61 -68 +68 Kg 

VETERANLAR YAŞ GRUPLARI ve KİLOLAR 

35 - 44  Yaş Arası ( 1988 - 1979 Doğumlular ) 

35 - 44  Yaş Arası ( 1988 - 1979 Doğumlular ) 

35 - 44  Yaş Arası ( 1988 - 1979 Doğumlular ) 

  Bay - Bayan Ferdi ve Takım Kata                                                                                                

  Bay Kumite          ( 75, 85, +85 Kg ) 

  Bayan Kumite      ( 65, 75, +75 Kg ) 

45 - 54  Yaş Arası ( 1978 - 1969 Doğumlular ) 

45 - 54  Yaş Arası ( 1978 - 1969 Doğumlular ) 

45 - 54  Yaş Arası ( 1978 - 1969 Doğumlular ) 

  Bay - Bayan Ferdi ve Takım Kata                                                                                                

  Bay Kumite          ( 75, 85, +85 Kg ) 

  Bayan Kumite      ( 65, 75, +75 Kg ) 

55 Yaş ve Üstü      ( 1968 ve Üstü ) 

55 Yaş ve Üstü      ( 1968 ve Üstü ) 

55 Yaş ve Üstü      ( 1968 ve Üstü ) 

  Bay - Bayan Ferdi ve Takım Kata                                                                                                

  Bay Kumite          ( 75, 85, +85 Kg ) 

  Bayan Kumite      ( 65, 75, +75 Kg ) 



2) Tartılar müsabaka günü kontrol tartısı niteliğinde yapılacak olup, kilo eksiği veya fazlası olan sporcular, 

kontrol tartı esnasında kategori değişikliğini 100 TL cezai bedel ödeyerek yaptırabileceklerdir. 

3) Türkiye Şampiyonası; Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Aday Kadrosunun tespiti İçin yapılacaktır. 

 

Seçme Kriterleri 

 

a)  Milli takım seçmelerine Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmayan sporcular katılamaz. 

b) Seçme müsabakaları Pool sistem üzerinden yapılacaktır. Pool sistem maçlarında galibiyete ve 

galibiyette alınan puanların hesaplandığı avaraja bakılır. Pool sistem grubunda galibiyet ve avarajları eşit 

olan sporcular arasında ekstra bir maç yapılır. Bu maç sonunda eşitlik bozulmaz ise, seri bozulana kadar 

maçlar devam eder. Bu maçların sayısı 2’yi geçemez. Eşitliğin bozulduğu ilk maçı alan seçmeyi kazanmış 

sayılır, diğer maçlar yapılmaz. Bu maçlarda hakem kararıyla (hantai) sonuç belirlenmez fakat WKF 2023 

oyun kuralları nedeniyle beraberlik durumunda ki galip belirleme kuralları esastır. Bahsedilen ek 2 maçta 

da eşitliğin bozulmaması halinde Teknik Kurul bu kategoride kendi belirlediği sporcuyu seçer. 

c) Türkiye Şampiyonasında 1. olan sporcunun seçmede 2. olması durumunda, üçlü maç yapılır ve bu 

maçta averaja bakılmayacak, kesinlikle galibiyet aranacaktır. Bu maçlar sonunda eşitlik bozulmazsa, seri 

bozulana kadar maçlar devam eder. Bu maçların sayısı 2’yi geçemez. Eşitliğin bozulduğu ilk maçı alan 

seçmeyi kazanmış sayılır, diğer maçlar yapılmaz. Bu maçlarda hakem kararıyla (hantai) sonuç 

belirlenmez fakat WKF 2023 oyun kuralları nedeniyle beraberlik durumunda ki galip belirleme kuralları 

esastır. Bahsedilen ek 2 maçta da eşitliğin bozulmaması halinde Teknik Kurul bu kategoride kendi 

belirlediği sporcuyu seçer. 

ç) Milli Takım Seçmelerinde kesinlikle 1. ve 2.ler belirlenecektir. En son yapılan Büyükler Avrupa 

Şampiyonası, Akdeniz Oyunları ve Ümit, Genç, U21 Avrupa Şampiyonasında (Güney Kıbrıs) derece 

yapan sporcuların Türkiye Şampiyonu olması durumunda bu kategoride seçme kapanacaktır. Milli Takım 

Teknik Kurulunun belirleyeceği ikinci sporcuda milli takım aday kadrosuna alınabilecektir. 

d) En son yapılan Büyükler Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Oyunları ve Ümit, Genç, U21 Avrupa 

Şampiyonasında (Güney Kıbrıs) derece yapan sporcu Türkiye Şampiyonasında ilk turda elense bile “ön 

seçmeye” alınır. Belirtilen son Şampiyonalarda derece yapan sporcu müsabakalarda ya da seçmelerde, 

yaşadığı sakatlık durumunda devlet hastanelerinden alacağı raporu teknik kurula ibraz eder. Teknik Kurul 

bu raporu Türkiye Karate Federasyonu Sağlık Kurulu Üyeleri ile değerlendirip sporcunun seçmeye 

devam etmesi ya da seçmenin ertelenmesi yönünde görüşünü bildirir. Bu görüş neticesinde Teknik 

Kurulun kararı, TKF Başkanının onayı ile uygulanır. Diğer hallerde sakatlanan ve mazeret bildiren 

sporcular için seçme ertelenemez. 

e) Müsabakalar beraberlik ile sonuçlanırsa WKF 2023 oyun kurallarına göre sonuç belirlenir. Eşitlik 

devam ederse hakem kararına (hantai) gidilir. (Ön seçme ve seçme müsabakaları hariç) 

f) Kiken olan sporcu ya da sporcular nedeniyle averajla sıralama değişirse, Teknik Kurul seçme sonucunu 

dikkate almadan 2 li, 3 lü, 4 lü seçme (seçme kurallarıyla) ya da 2 kişi üzerinden 3 maç (3 maç 

kurallarıyla) yaptırabilir. Kiken olan sporcunun tüm maçları 8-0 mağlubiyet olarak değerlendirilir. 

g) Beşli Pool sistemde avaraja bakılacaktır. Üçlü maçta avaraj uygulanmayacaktır.  

h) Pool sistem maçlarında alttan Poola sporcu alma şartı yoktur, teknik kurulun insiyatifi esastır.  

ı) Kata ve Kumite Takım kategorisinde seçme müsabakaları yapılmayacaktır. Kata ve Kumite 

takımlarının tüm sporcuları Teknik Kurul tarafından oluşturulacaktır. 

i) Seçme müsabakasında sakatlanan sporcu için doktor devam edemez kararı verir ise, bu sporcu tedavi 

olsa dahi geri dönüp yarışmalara devam edemez.  

j) Sakatlanan ve mazeret bildiren sporcular için seçme ertelenmez. Kasıtlı olarak yenilerek rakibine 

avantaj sağladığı tespit edilen sporcular disiplin kuruluna sevk edilir. 

 

 

 



k) Seçmelere alınacak sporcular müsabakalar sonunda teknik kurul tarafından açıklanacaktır. Bu sebeple 

sporcu ve antrenörlerin bu liste açıklanana kadar spor salonunu terk etmemesi tavsiye olunur. Seçme 

sonuçlarıyla ilgili hatalı ve eksik bildirim verildiği iddiasıyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

l) Seçmelerde sporcuların arkasında koçluk yapılacaktır ve VAR Sistemi uygulanacaktır. Şampiyona 

eleme maçlarında her sporcu için antrenöre 1 itiraz kartı verilir. Sporcu madalya maçına çıkarsa ve kartı 

yoksa bir kart daha alma hakkı elde eder. Sporcu Pool sistemde 1 itiraz kartı, 3’lü ya da 2’li maça 

kaldığında 1 itiraz kartı daha elde eder. Önceki aşamada kullanılmayan kart, sonraki aşamaya nakil olup 

sporcuya 2. kart hakkı vermez.  

m) MHK’nin görüşü ve Teknik Kurulun kararı ile seçmelerin seyircili ya da seyircisiz yapılmasına karar 

verilir, mevcut durum değiştirilebilir. 

 

Para-Karate 

 

a) Para-Karate bedensel engelli kadınlar branşında da seçme yapılacaktır.  

b) Her sporcu 3 farklı kata çizecektir.  

c) Puanların ortalamaları alınarak sonuç açıklanacaktır. 

 

TEKNİK TALİMATLAR 

 

1- Müsabakalar ve Tartılar W.K.F. - T.K.F. Kurallarına göre yapılacaktır. 
2- Müsabakada Tüm Kategorilerde Karate Federasyonu Sporcu Lisans mecburiyeti olup, Lisanslar 2023 
yılı vizeli olacaktır. 
3- Antrenörler  2023 yılı vizeli olup, resmi Kafile Listelerinde isimleri yazılı olacak ve müsabaka anında 
Federasyonca verilmiş olan Antrenör Kimlik kartlarını boyunlarında asılı bulunduracaklardır. Kafile 
Listesinde isimleri olmayan Antrenörler müsabakada görev yapamayacaklardır. 
4- Müsabakaya katılacak iller, kafile listelerini oluştururken  Spor  Genel  Müdürlüğü Spor Kafileleri 

Seyahat Yönergesi EK-2/A'da belirtilen şekilde hazırlayarak  İl  Müdürlüğünden onaylatacaklardır. Kafile 

Listesine elle yazı ilavesi yapılmayacaktır. Kafile Listesinde ismi olmayan sporcular müsabakalara kesinlikle 

alınmayacaktır. 

5- Kesin Kayıt günü ilgili antrenör veya idareciler Kafile Listesi, İnternet  Kayıt  Çıktısı ve Tüm Sporcuların 

Karate Federasyonu Sporcu Lisanslarını kayıtta ibraz etmek zorundadırlar.  

6- Kilolarda kesinlikle tolerans tanınmayacaktır. Tartının uzatılma süresi yetkisi Organizasyon Kuruluna 

aittir. Tartılar programda belirtilen saatlarde yapılacak olup, tartı bitiş saatinden sonra tartı yapılmayacaktır. 

Tartılar bittikten sonra ve kontrol listeleri askıdan kaldırıldıktan sonra tartı ile ilgili itirazlar kesinlikle kabul 

edilmeyecektir. 

7- Müsabakalarda sporcuların, antrenör ve idarecilerin harcırahları Spor Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri 

Seyahat Yönergesi hükümlerine göre kendi il müdürlüklerince karşılanacaktır.  

8- Müsabakalar ile ilgili yapılacak itirazlar Merkez Hakem Kuruluna, Müsabaka Organizasyonu ile ilgili 

itirazlar ise Organizasyon Kuruluna 1.000 TL  makbuz karşılığında  yapılacaktır. 

9- Müsabaka Esame (Kontrol) listeleri Kesin Kayıt gününün sonunda Karate Federasyonu web sitesinde 

Bilgi Bankası bölümünde yayınlanacaktır. Kura çekiminden sonra kura çizelgelerine kesinlikle müdahale 

yapılamayacaktır. İsteyen Antrenörler kura çekimine katılabilirler. 

10- Final ve üçüncülük maçlarında koçlar, takım elbise giyecektir. 

11- Sporcu ve Antrenörlerin Kıyafetleri Federasyonumuz İnternet Sitesinde yayımlanan Kıyafet Talimatı 

doğrultusunda olacaktır (Karate Gi veya Eşofman). Antrenörler Milli Takım Eşofmanı ile sporcular ise Türk 

bayrağı arması ile veya armanın üstü kapalı şekilde müsabakalara giremezler. Aksi davrananlardan Antrenör 

ve Sporcu sorumludur. Müsabakalara saçları kapalı bir şekilde katılmak isteyen sporcular siyah renkte hicap 

kullanmak zorundadır (Farklı renklerde hicap kullanılamaz). Açılış ve Madalya Seremonisinde Sporcular 

Karate Elbisesi veya Eşofman giyineceklerdir. Madalya kürsüsüne çıkmayan sporcular için tekrar bir 

madalya sunumu yapılmaz, madalyaları teslim edilmez fakat bu sporcuların dereceleri korunur. 

12- Bu Talimatla ilgili gerekli değişikliklerde karar verme yetkisi Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığına 

aittir. 

 



13- Müsabaka kayıt günü İl Müdürlüğünce Onaylı Kafile Listelerinde ismi bulunan antrenörlere akredite 

kartı verilecektir. Listelerde ismi bulunmayan antrenörlere akredite kartı verilmeyecektir ve sahaya 

alınmayacaktır. 

14- Tüm kategorilerde Ellik, Ayak Koruyucu, Kaval Kemiği Koruyucu, Dişlik ve Vücut Koruyucu 

mecburidir.  


