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2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

OKULLARARASI WUSHU (SANDA) GENÇLER A-B İL BİRİNCİLİĞİ 

TEKNİK TOPLANTI VE YARIŞMA PROGRAMI 

 

KATEGORİ: GENÇLER A-B KIZ/ERKEK 

 Saat Tarih Yer 

Teknik Toplantı 

Tartı 

 

15:00-18:00 

 

13 Ocak 2023 Cuma 
ATICILAR ÇOK AMAÇLI 

SPOR SALONU  

Müsabaka 10:30 
14-15 Ocak 2023  

Cumartesi-Pazar 

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;  

 2009 doğumlu öğrenciler lise kademesinde öğrenim görmeleri kaydıyla Gençler (B) 

kategorisine terfi ettirilebilir.  

 Terfiler; 1 (bir) yaş ile sınırlıdır.  

 Terfi ettirilen öğrenci sporcular, eğitim ve öğretim yılında ilgili spor dalında alt kategorideki 

hiç bir okullar arası yarışmalara katılamaz.  

 

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. 

 

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 ve Türkiye Birinciliği yarışmalarına ‘‘Spor Bilgi Sistemi’’ 

üzerinden çıkarılmış “Saha Giriş Kartı” ile katılmaları zorunludur.  

c) Çalıştırıcılar tarafından; Mahalli ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında esame listelerini ‘Spor 

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

yetkililerine ibraz edilmesi zorunludur.  

d) Türkiye Birinciliği yarışmalarına ait Mülki Amir Onayı ve Kafile Listesinin Spor Bilgi Sistemi 

üzerinden düzenlenmesi zorunludur.  

KATEGORİSİ 
EĞİTİM 

KADEMESİ 

YARIŞMA 

AŞAMASI 
DOĞUM TARİHLERİ 

YAŞ ARALIĞI 
(2022 Yılı tibariyle) 

Gençler (B) Lise Mahalli/Ulusal 2007-2008 14-15 yaş 

Gençler (A) Lise Mahalli/Ulusal 2005-2006 16-17 yaş 
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e) Çalıştırıcı ve/veya idarecilerin; spor.sgm.gov.tr/okulsportal adresinde 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.  

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 il 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.      

h) Okul spor faaliyetlerinde; Mahalli ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında öğrenci sporcuların 

yanlarında bulundurulması zorunlu evraklar aşağıdadır. Zorunlu evrakları eksik olan öğrenci 

sporcular 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.)  

 

i) 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)  

• 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  

 

Taolu müsabakalarında yarışan öğrenci sporcular Sanda müsabakalarında, Sanda müsabakalarında 

yarışan öğrenci sporcular da Taolu müsabakalarında yarışamazlar. 

  

 1.Yarışmalara katılacak öğrenci sporcularda aranacak şartlar:  

 

a) Yarışmalara katılacak öğrenci sporcularda kuşak şartı aranmayacaktır.    

 

       b)   Yayınlanan yarışma katılım listelerinin dışında hiç kimse müsabakalarda yarıştırılamaz. 
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2. Sanda Müsabakalarında Raund ve Süreler:   

 

Müsabakalar 3 ( üç ) raund üzerinden oynanır. 

  

İlk 2  ( iki ) raundu alan öğrenci sporcu müsabakanın galibi ilan edilir.  

 Gençler (B) (14 ve 15 yaş) Raund süresi 1.5 dakika, ara dinlenme 45 saniye,   

 Gençler (A) (16 ve 17 yaş) Raund süresi 2 dakika, ara dinlenme 1 dakika,   

Müsabakalar aynı gün içinde birden fazla turlu yapılabilir.     

  

3. Yarışmalara katılacak öğrenci sporcuların Spor Bilgi Sistemi üzerinden lisans çıkarması zorunludur.  

 

4. Yarışmalar; Uluslararası Oyun Kurallarına ve Yarışma Yönetmeliklerine, Spor Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünce öngörülen hükümlere uygun olarak yapılacaktır. Açıklanmayan diğer hususlarda Türkiye 

Wushu - Kungfu Federasyonu tarafından uygulanan yarışma yönetmelikleri geçerli olacaktır.  

   

 5. Mahalli yarışmalara okullar her kategoride dilediği kadar öğrenci sporcu ile katılabilirler.   

 

 6. Yarışmalarda öğrenci sporcular kullanacakları kıyafetleri ve şahsi malzemeleri( kogi-kasık koruyucu, 

kaval koruyucu, eldiven ve dişlik ) kendileri temin edeceklerdir. Müsabakalar için kullanılacak vücut 

koruyucu yelek ve kask Wushu - Kungfu Federasyonu tarafından sağlanacaktır.   

 

7. Yarışmalarda tartılar IWUF ve EWUF Uluslararası kurallara göre yapılacak olup, kilolarda tolerans 

tanınmayacaktır.  

 

Kilo Kategorileri ve Yaş Sınırları   

 

Yaş hesaplamalarında IOC kuralları çerçevesinde yıl hesabı üzerinden değerlendirme yapılacaktır.  Ay 

gün hesaplanmayacaktır. 

 

Gençler (B):(14 - 15 Yaş) Grubu  

(B) Gençler Erkek- ( 14-15 Yaş):  33- 36 - 39 -  42 – 45 -  48 – 52 – 56 – 60 – 65 – 70  +70  

(B) Gençler Bayan ( 14-15 Yaş):  33 - 36 - 39 -  42 – 45 - 48-52 - 56- 60 - 65 +65  

  

Gençler (B) Kategorisinde (+ Kg larda)  en fazla 10 kg a kadar müsaade edilir.   

(33 Kg Altı kilolarda en fazla 4 kg ( 29 kg ) olan öğrenci sporcular bu kategorilere dahil edilebilir.   

Aksi durumda müsabakaya katılamaz). 

 

Gençler (A): (16 - 17 Yaş) Grubu  

  

(A) Gençler Erkek:  42, 45, 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85. + 85 kg  

(A) Gençler Bayan: 39,42, 45, 48, 52, 56, 60, 65 , +65 kg  

  

Gençler (A) Kategorisinde (+ Kg larda)  en fazla 15 kg a kadar müsaade edilir.  

(Bu kategoride en fazla 5 kg lık bir fark olabilir. (yani erkeklerde 37,bayanlarda 34 kg  dan aşağı olamaz) 

 

Giysi ve Koruyucu Donanımlar  

 

a) Yarışmacılar,   

 

A - Köşelerin rengine göre – Kırmızı yada Mavi;  

  

1- Tshort, Short ve Uzun alt (Short giyilmesi halinde altında uzun tayt olması zorunludur. Aksi takdirde 

izin verilmeyecektir)  
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2- Eldiven,  

3- Bandaj (Gençler kategorisinde zorunlu)  

4- Kask,  

5- Selfguard,( Göğüs Koruyucu)  

6- Kaval Koruyucu, ( A Gençler kategorilerinde zorunlu değil)  

7- Kogi, ( Kasık Koruyucu)  

8- Bayanlar için göğüs koruyucu.  

  

  Bu kurallara uyulmaması, yarışmacının yarışmadan diskalifiye olması anlamına gelecektir.  

  

     B -  1- Gözlük, kontak lens ve takma dişlerle veya diş teli ile müsabakaya katılmak yasaktır.   

  

           2 -Yüzük, küpe, kolye ve bileklik gibi her tür takılar çıkarılacaktır. Çıkarılamayan yüzükler  

kapatılacaktır.          

 

C – Gençler (A-B)  ve Bayan Kategorileri içinde;  65 kg ve altı kategoriler için eldivenlerin ağırlığı 

230 gram- 8 Ons, 70kg ve üstü kategorisi için ise 280 gram – 10 Ons olacaktır.  

 

Müsabaka Kuralları 

  

A -  Yasaklanmış Teknikler  

1. Kafa, dirsek ya da diz atmak veya rakibin eklemlerini ters yönde bükmek yasaktır.  

2. Rakibin kafa üstü düşmeye zorlamak ya da kasıtlı olarak yere çarpıp baskı yaparak düşmesine neden 

olmak yasaktır.  

3. Rakip yerdeyken hangi şekilde olursa olsun saldırmak veya kafasına vurmak yasaktır.  

  

 B - Yasaklanmış Bölgeler  

Başın arka kısmı ( ENSE ), boyun ve kasık.  

  

C -Puanlama Bölgeleri  

Baş, gövde ve Bacaklar.  

 

 B Gençler Kategorisinde yüze direk yumruk yasaktır.  

 A Gençler Kategorisinde yüze iki direk yumruktan fazla vurmak yasaktır.  

 Hiçbir kategoride diz altına vuruş puan değildir.   

 

  D –  Hükmen Yenik Sayılma  

 

Uluslararası wushu kurallarına göre yapılan yarışmalarda belirtilen kural ve esaslara uymayan sporcu ve 

takım diskalifiye edilir ve hükmen yenik sayılır. 

 

*** Detaylı bilgi ve teknik açıklamalar için; 

https://spor.gsb.gov.tr/okulsportal/PortalIcerikGoruntule.aspx?ctg=spordali&id=80&btid=9&engelDuru

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

 

İletişim:  

Wushu İl Temsilcisi : İsa ARSLAN - 0532 735 88 93 

https://spor.gsb.gov.tr/okulsportal/PortalIcerikGoruntule.aspx?ctg=spordali&id=80&btid=9&engelDurumId=5
https://spor.gsb.gov.tr/okulsportal/PortalIcerikGoruntule.aspx?ctg=spordali&id=80&btid=9&engelDurumId=5

