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2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

OKULLARARASI TAEKWONDO YILDIZLAR-GENÇLER İL BİRİNCİLİĞİ 

TEKNİK TOPLANTI VE YARIŞMA PROGRAMI 

 

KATEGORİ: GENÇLER KIZ / ERKEK 

Teknik 

Toplantı 

Tartı 

09:00-09:30 
VAKIF BERA SPOR SALONU 

03-04 Ocak 2023 

Salı-Çarşamba 

Müsabaka 10:00 

NOT 

 Tartıya gelirken Esame Listesi, Sporcu Lisansı (Renkli), T.C. Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı)  

bulunacaktır. 

 Müsabaka sayısına göre ve gerek görülmesi halinde başlama saatlerinin değişimi İl temsilcisi 

tarafından yapılacaktır. 

 

KATEGORİ: YILDIZLAR KIZ / ERKEK 

Teknik 

Toplantı 

Tartı 

09:00-09:30 NAİM SÜLEYMANOĞLU 

 SPOR SALONU 

10-11 Ocak 2023 

Salı-Çarşamba 

Müsabaka 10:00 

NOT 

 Tartıya gelirken Esame Listesi, Sporcu Lisansı (Renkli), T.C. Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı)  

bulunacaktır. 

 Müsabaka sayısına göre ve gerek görülmesi halinde başlama saatlerinin değişimi İl temsilcisi 

tarafından yapılacaktır. 

 
Kategoriler ve Doğum Tarihleri 

 

a) Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin Terfiler başlıklı 15. maddesindeki hüküm gereğince, 

öğrencinin velisinin izni ile;  

 2013 doğumlu öğrenciler, ortaokul kademesinde öğrenim görmeleri kaydıyla küçükler 

kategorisine,  

 Küçükler kategorisinde yer alan 2011 doğumlu öğrenciler, yıldızlar kategorisine,  

 Yıldızlar kategorisinde yer alan 2009 doğumlu öğrenciler, lise kademesinde öğrenim görmeleri 

kaydıyla Gençler kategorisine terfi ettirilebilir.  

 Terfiler; 1 (bir) yaş ile sınırlıdır.  

 Terfi ettirilen öğrenci sporcular, Eğitim ve Öğretim yılında ilgili spor dalında alt kategorideki 

hiçbir okullar arası yarışmalara katılamazlar.   

b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yaygın Eğitim ve Öğretim kurumlarına kayıtlı aktif öğrenciler, spor 

dalı uygulama esasında belirtilen kategori ve yaş aralığında bulunmaları koşulu ile lisanslandırılarak 

okul spor yarışmalarına katılabilirler. 

KATEGORİSİ 
EĞİTİM 

KADEMESİ 

YARIŞMA 

AŞAMASI 

DOĞUM 

TARİHLERİ 

YAŞ ARALIĞI 

(2022 Yılı 

tibariyle) 

 

Yıldızlar 

 

Ortaokul Mahalli/Ulusal 2009-2010 12-13 yaş 

 

Gençler  

 

Lise Mahalli/Ulusal 
2005-2006-

2007-2008 
14-17 yaş 
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Genel Hususlar 

 

a)Yarışma alanına, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri Seyahat Yönergesine uygun hazırlanmış 

Mülki Amir Onayı ve Kafile Listesinde yer alan öğrenci sporcu, idareci ve çalıştırıcıdan başkasının 

girmesine izin verilmeyecektir.  

b) Çalıştırıcı ve idarecilerin; Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarına “Spor Bilgi Sistemi” 

üzerinden çıkarılmış “Saha Giriş Kartı” ile katılmaları zorunludur.  

c) Çalıştırıcılar tarafından; Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında Esame Listelerinin 

‘Spor Bilgi Sistemi’ üzerinden çıkarılması ve yarışmada görevli hakem veya İl Tertip Komitesi 

yetkililerine ibraz edilmesi zorunludur.  

ç) Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarına ait Mülki Amir Onayı ve Kafile Listesinin ‘Spor Bilgi 

Sistemi’ üzerinden düzenlenmesi zorunludur.  

d) Çalıştırıcı ve/veya idarecilerin; spor.gsb.gov.tr/okulsportal adresinde yayımlanan ilgili spor dalı 

açıklamalarında belirtilen saatte ve yerde yapılacak olan teknik toplantıya katılmaları zorunludur. 

Teknik toplantıya katılmayan çalıştırıcı ve/veya idarecilerin İl Tertip Komitesine yazılı olarak sunulmuş 

geçerli mazeretleri olmaması halinde öğrenci sporcular yarışmalara alınmayacaktır. 

e) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Eğitim ve Öğretim sistemi 5+3+4 olarak uygulanmaktadır. Bu 

nedenle, içinde bulunulan Eğitim ve Öğretim yılında ülkemizde düzenlenecek okullar arası yarışmalara 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden Yıldızlar kategorisinde 2009-2010-2011 (Ortaokul Kademesi) 

doğumlu öğrenci sporcular iştirak edecektir.   

f) Yarışmanın teknik toplantısında alınan kararlar ve çekilen yarışma fikstüründe zorunlu haller ve tabii 

afetler haricinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Fikstür değişikliği yapılması halinde; söz 

konusu durum yarışmaya katılan idareci ve çalıştırıcılara İl Tertip Komitesi tarafından bildirilecektir.  

g) Öğrenci sporcuların fiziki görünümü ile ilgili olarak; Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin 16. 

maddesinde belirtilen hususlara göre İl Tertip Komitesi tarafından işlem tesis edilir.        

ğ) Okul Spor Faaliyetleri; Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında öğrenci sporcuların 

yanlarında bulundurulması zorunlu evraklar aşağıdadır. Zorunlu evrakları eksik olan öğrenci sporcu 

yarışmalara alınmayacaktır.  

 T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı   

 Öğrenci Sporcu Lisansı (Spor dalına ait)  

 Mülki Amir Onayı ve Kafile Listesi (İl dışına gidecek kafileler için zorunludur)  

 Esame Listesi (Tüm yarışmalarda zorunludur) 

h) Çalıştırıcının ilgili mevzuatlarda yer alan hükümleri taşıması gerekmektedir. 

 

Lisans 
Öğrenci sporcu lisansları, okul yetkilisi tarafından spor bilgi sistemi üzerinden düzenlenir.  

 

a) İlk Defa Lisans Çıkaracak Öğrenci Sporcular İçin İstenen Belgeler;  

• Öğrenci belgesi,  

• Sağlık izin belgesi,  

• Veli izin belgesi, (e-devlet veya okul müdürlüğü)  

• Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı,  

• Yabancı uyruklular için oturma izin belgesi, istenir.  

 

b) Daha Önce Lisansı Olan Öğrenci Sporcular İçin İstenen Belgeler;  

• Öğrenci belgesi,  

• Sağlık beyanı,  

• Veli izin belgesi, (e-devlet veya okul müdürlüğü)  
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• Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı,  

• Yabancı uyruklular için oturma izin belgesi, istenir.  

 

c) Öğrenci sporcular için ilk defa lisans düzenlenirken sağlık izin belgesi ibrazı zorunludur. 

  

d) Sağlık beyanı ile lisans düzenlenmesi; öğrenci sporcu ilk lisansına sahip olduktan sonra lisans 

işlemleri bu maddenin (b) bendinde yer alan belgeler ve sağlık beyanı ile düzenlenir. 

 

Teknik Açıklamalar  

 

Kyorugi Teknik Açıklamalar 

 

1. Kyorugi alt spor dalında yarışan öğrenci sporcular, poomsae alt spor dalında yarışamazlar.  

 

2. Yarışma sikletleri 

 

Yıldızlar Kategorisi 

Kız  
29 – 33 – 37 – 41 – 44 – 47 – 51 – 55 – 59 -  (+59) 

KG  

Erkek 
33 – 37 – 41 – 45 – 49 – 53 – 57 – 61 – 65 - (+65) 

KG 

 

Gençler Kategorisi 

Kız  
42 – 44 – 46 – 49 – 52 – 55 – 59 – 63 – 68 -  (+68) 

KG  

Erkek 
45 – 48 – 51 – 55 – 59 – 63 – 68 – 73 – 78 - (+78) 

KG 

 

3. Mahalli yarışmalarda; okullar, her sıklette dilediği kadar öğrenci sporcu ile yarışmalara 

katılabilecektir. 

4. Kilolarda tolerans yoktur.  Öğrenci sporcular; Mahalli yarışmalarda hangi kiloda yarışmaya katıldıysa 

Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında da aynı kiloda yarışmalara katılacaklardır. Sıklet 

değiştirilemeyecektir. Aksi takdirde yarışmalara alınmayacaklardır.  

5. Yarışmalar;   

a) Mahalli, grup ve Türkiye birinciliği yarışma sürelerinde Türkiye Taekwondo Federasyonunun 

kuralları geçerlidir.  

b) Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında MHK ve Teknik Kurul sürelerde değişiklik 

yapabilir.  

6. Yarışmalarda;   

a) Gençler kategorisinde; öğrenci sporcular kullanacakları (Kuki, el ve ayak koruyucuları vs.) 

malzemeleri kendileri getireceklerdir.  

b) Minikler, Küçükler ve Yıldızlar kategorisinde; öğrenci sporcular kullanacakları (Kuki, el ve ayak 

koruyucuları, kapalı kafa koruyucusu vs.) malzemeleri kendileri getireceklerdir.  

7. Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmaları Daedo elektronik sistemi ile yapılacaktır. Video, replay 

uygulaması bütün kategorilerde, elektronik kask uygulaması ise yalnızca Gençler kategorisinde 

yapılacaktır. Söz konusu teknik teçhizata ilişkin yazılım ve donanım sisteminin temini (nakliyesi) ile 

teknik personelin yasal giderleri ilgili spor dalı federasyonu tarafından karşılanacaktır.   

8. Yarışmalara; Minikler, Küçükler ve Yıldızlarda (kız-erkek) 3. Gıp (mavi-kırmızı) kuşak 

derecesine sahip olan öğrenci sporcular, Gençlerde (kız-erkek) ise 1. Gıp (kırmızı-siyah) kuşak 

derecesine sahip olan öğrenci sporcular katılacaklardır. Bunun için öğrenci sporcular illerinden 

gelirken Türkiye Taekwondo Federasyonundan onaylı kuşak durumunu gösteren resimli kimlik 

kartı ile o yıl için geçerli lisanslarını birlikte getireceklerdir.  
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9. Öğrenci sporcuların kilolarını ayarlamalarından idareci ve çalıştırıcıları sorumlu olacaktır.  10. 

Yarışmalara katılacak olan öğrenci sporcuların kilo problemlerinin olmaması için Mahalli yarışmaların 

sonuç bildirme tarihine yakın bir zamanda yapılması için Tertip Komiteleri gerekli tedbirleri 

alacaklardır. 

 

 

 

 

Poomsae Teknik Açıklamalar 

 

1. Poomsae alt spor dalında yarışan öğrenci sporcular, kyorugi alt spor dalında yarışamazlar.  

2. Tanınmış poomsae yarışmaları ferdi olarak erkek ve kız öğrenci sporcular arasında yapılacaktır.   

3. Poomsae alt spor dalı sadece gençler kategorisinde yapılacaktır.  

4. Müsabıklar komisyon tarafından belirlenen zorunlu poomsaelerden 2 poomsaede gösterdikleri 

performanslarıyla aldıkları puanla finale seçileceklerdir.  

5. Final Sekiz müsabık komisyon tarafından belirlenen zorunlu poomsaelerden kalan 2 poomsaede 

gösterdikleri performanslarıyla aldıkları puanla birinci, ikinci üçüncü ve dördüncü belirlenecektir.  

6. Beraberlik Durumu:Aynı puana sahip sporcular arasında kazananı belirlemek amacıyla hakemlerin 

verdiği en yüksek ve en düşük puanlar dahil edilerek sunumda daha fazla puan alan müsabık kazanan 

olarak ilan edilecektir. Puanların hala eşit olması durumunda daha yüksek toplam puanı olan 

(hakemlerin verdiği en yüksek ve en düşük puanlar dahil edilerek) galip gelecektir.  Beraberliğin hala 

bozulmaması halinde galibi belirlemek için berabere kalan müsabıklar arasında yeni bir müsabaka 

yapılacaktır. Yeni müsabakada komisyon tarafından belirlenen bir zorunlu poomsae yapılacak, önceki 

puan yeni müsabaka puanında etkili olmayacaktır. Yeni müsabakada da beraberlik olması durumunda 

kazanan genel toplama katılmayan en yüksek ve en düşük puanların da dahil edildiği toplamda en 

yüksek puanı alan müsabık galip olarak ilan edilecektir.  

7. Müsabaka Süresi; Ferdi müsabakalar 90 saniye içerisinde tamamlanmalıdır. Müsabakalarda birinci 

ve ikinci poomsaeler arasındaki zaman aralığı en az 30 saniye olmalıdır.  

8. Zorunlu poomsaeler: Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8. Jang, Koryo, Keumgang, Taebaek  

9. Diğer konular; Ferdi müsabakalarda Dünya Taekwondo Federasyonunun (WTF) müsabaka kuralları 

uygulanacaktır. 

 

 

*** Detaylı bilgi ve teknik açıklamalar için; 

https://spor.gsb.gov.tr/okulsportal/PortalIcerikGoruntule.aspx?ctg=spordali&id=70&btid=9&engelDur

umId=5 adresinde yer alan ilgili branşın açıklamalarını incelemeniz önem arz etmektedir. 

 

İletişim:  

Taekwondo İl Temsilcisi : Oğuzhan  MAVİÇİÇEK- 0542 456 60 16 

https://spor.gsb.gov.tr/okulsportal/PortalIcerikGoruntule.aspx?ctg=spordali&id=70&btid=9&engelDurumId=5
https://spor.gsb.gov.tr/okulsportal/PortalIcerikGoruntule.aspx?ctg=spordali&id=70&btid=9&engelDurumId=5

