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TEKNİK KURALLAR
1. MÜSABAKA KURALLARI VE YÖNETMELİKLER
1.1 5. İslam Dayanışma Oyunları taekwondo müsabakaları en son WT müsabaka kurallarına
uygun olarak yapılacaktır. Kuralların yorumlanması konusunda herhangi bir anlaşmazlık
halinde, WT kurallarının İngilizce versiyonu bağlayıcı olarak kabul edilecektir.
1.2 Bu yönetmeliklerin kapsamadığı hususlar aşağıdakilere göre ele alınacaktır. Teknik konular
için, WT kuralları bağlayıcıdır, genel konular için, ISSF temel yönetmelikleri, genel kurallar ve
teknik el kitabına başvurulmalıdır.
2. MÜSABAKA YÖNETİMİ
2.1 Müsabakalar, ISSF yetkisi altında, WT kurallarına uygun olarak ve teknik komitenin
gözetimi altında TISGOC tarafından organize edilecektir.
2.2 Teknik Delege WT tarafından atanır.
2.3 Türkiye taekwondo federasyonu, teknik delege tarafından onaylanacak olan ulusal teknik
görevlilerin atanmasını destekleyecektir.
3. YER VE MÜSABAKA TAKVİMİ
3.1 Taekwondo müsabakaları 09-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi 19
Mayıs Spor Salonunda yapılacaktır.
3.2 Organizasyon komitesi tarafından yapılan ve oyunlara katılan ekiplere dağıtılan bir
programa göre katılımcı ekipler için antrenman salonları hazırlanacaktır.
4. TEKNİK TOPLANTI
4.1 Teknik toplantı müsabakalardan bir gün önce yapılacaktır. Toplantıya aşağıda ayrıntıları
verilenler ile teknik delege tarafından uygun görülen ilave katılımcılar katılır:
-Teknik delege
-Hakem başkanı
-OVR (Müsabaka teknik yönetim ve sonuç sorumlusu)
-Katılan her ülkeden 2 delege (idareci ve antrenör)
-Organizasyon komitesi (müsabaka yöneticisi ya da teknik operasyonlar yöneticisi / yerel
yazılım görevlisi)
4.2 Toplantı, müsabakaların programı ve uluslararası federasyon kurallarının uygulanması ve
Spor Teknik Yönetmeliklerinin sağlanması ile ilgili açıklamalar hakkında gerekli bilgileri
sağlamayı amaçlamaktadır. Müsabaka kurallarına göre sporcu sıralamasına karar verilmesi
(maç çizelgesine yerleştirilmesi) teknik delegenin takdirindedir. Bu, muhtemelen sporcuların
% 100 seri başı uygulaması yapılarak müsabaka kura çekim işlemi sıralamada olmayan
sporcular için yapılır. Kura çekimi teknik toplantı esnasında yapılır.
4.3 Teknik toplantı başlamadan önce, her ülkenin kafile başkanları sporcularının adlarını ve
kilo kategorilerini kontrol etmelidir.
5. MÜSABAKA VE KATILIM
5.1 Dünya taekwondo ve ISSF'ye bağlı olan her ülke, en fazla 8 erkek ve 8 bayan olmak üzere
toplam 16 sporcuyla katılma hakkına sahiptir.
5.2 Her katılımcı aktif 2022 WT global lisansına sahip olması gerekmektedir.
5.3 Aşağıda tanımlanan kategorilerin yanı sıra, aşağıdaki uygunluk şartları da aranacaktır:
a. WT global sporcu lisansı (GAL) sahibi

Cinsiyet

Erkek

Kadın

Kilo
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Maksimum
sporcu sayısı

-54 kg

1

-58 kg

1

-63 kg

1

-68 kg

1

-74 kg

1

-80 kg

1

-87 kg

1

+87 kg

1

-46 kg

1

-49 kg

1

-53 kg

1

-57 kg

1

-62 kg

1

-67 kg

1

-73 kg

1

+73 kg

1

Her ülke için maksimum sporcu sayısı

8

8

6. MÜSABAKA FORMATI
6.1 Her kilo kategorisinde her ülkeden 1 sporcu katılacaktır. Müsabakalar nakavt / tek eleme
sistemine göre yapılacaktır. (iki bronz madalya verilecektir).
6.2 Represaj sistemi yoktur. Bir sporcu yenildiğinde aynı müsabakada tekrar yarışamaz.
6.3 Tartılar, her müsabaka gününden bir gün önce, 10:00 - 12:00 saatleri arasında yapılacaktır.
Tartı sırasında erkek sporcular iç çamaşırı ve kadın sporcular iç çamaşırlarıyla giyecektir. Tartı
bir kez yapılacaktır, ancak ilk tartıda geçemeyen sporcuya tartı süre zarfında bir tartı hakkı
daha verilir.
-WT kurallarıyla ve yönetmelikleriyle uyumlu olmalıdır.
-Sporcuların iç çamaşırsız tartıya çıkmasına izin verilmeyecektir.
6.4 WT (Dünya taekwondo) tarafından atanacak Hakem komite başkanı tarafından uluslararası
hakemler davet edilecek olup; sayısına Hakem Komite Başkanı karar verecektir.

7. MÜSABAKA PROGRAMI
Tarih

08 Ağustos 2022

Zaman

Müsabaka

10:00-12:00

Tartılar
F-53; -57;
M-54; -58 kg

14:00-16:00
15:00-17:00
09:00-15:00

10:00-12:00
09 Ağustos 2022
17:00-22:00

Tartılar
F-49; -67;
M-63; -68;
Finaller
F-53; 57;
M-54; -58 kg
Madalya seromonisi

09:00-15:00

Eleme müsabakaları
F-49; 67;
M-63; -68;

10:00-12:00

Tartılar
F-46 kg; -73kg
M-87; -80;

10 Ağustos 2022

17:00-22:00

11 Ağustos 2022

Teknik toplantı ve kura çekimi
Hakem toplantısı ve antrenmanı
Eleme müsabakaları
F-53; -57;
M-54; -58 kg

Finaller
F-49; -67;
M-63; -68; Madalya seromonisi

09:00-15:00

Eleme müsabakaları
F-46 kg; -73 kg
M-87 kg; -80 kg

10:00-12:00

Tartılar
F -62 kg; +73kg
M-74kg; +87kg

17:00-22:00

09:00-15:00
12 Ağustos 2022
17:00-22:00

Finaller
F -46 kg -73kg
M -87 kg; -80 kg
Madalya seromonisi
Eleme müsabakaları
F-62 kg; +73kg
M-74; +87
Finaller
F-62 kg; +73kg
M-74; +87
Madalya seromonisi

8. EKİPMAN
8.1 Müsabakaya katılan sporcular, müsabaka sırasında WT tarafından tanınan koruyucu
ekipmanları kullanmalıdırlar. WT tarafından tanınan üreticilerin listesinin en son sürümü
WT'nin web sitesinde http://www.worldtaekwondo.org/ bulunmaktadır. Katılan her sporcu,
kendi kişisel koruyucularını tedarik etmekle sorumludur. Her sporcu müsabaka esnasında dişlik
kullanmak zorundadır. Organizasyon Komitesi sporculara kask ve vücut koruyucuları temin
edecektir.
8.2 Her sporcu elektronik sensörlü Daedo çorabını temin etmek zorundadır.
8.3 Her sporcu müsabaka alanına girmeden önce kontrolden geçecektir. Doboğunu ve
koruyucu malzemelerini kontrol ettiren sporcu müsabaka alanına girebilecektir. Resmi
olmayan ekipmana sahip sporcu müsabaka alanına girişine onay verilmeyecektir. WT
tarafından tanınmayan firma ürünlerinin veya koruyucu ekipman giyen yarışmacıların oyun
alanına girmesine izin verilmeyecektir.
9. KIYAFET
9.1 Uluslararası Hakemler WT'nin resmi kıyafet kurallarına uyacaktır.
9.2 Sporcular, WT tarafından tanınan dobokları giymesi gerekmektedir. Ulusal bayrak, üst
giysinin sağ omuz çizgisinin 3 cm ila 3,4 cm altında bulunacaktır. Ülke Kodu üç harfli bir Ulusal
Olimpiyat Komitesi kısaltmasıdır ve arkada siyah olarak yazdırılacak ve 30 cm genişlik x 12 cm
yükseklikteki üst giysinin alt çizgisinden 5 cm veya daha yüksekte ortalanacaktır. Harflerin yazı
tipi kalın "Verdana" olmalıdır. Üreticinin kimliği (isim, isim markası, logo veya üreticinin
herhangi bir ayırt edici işareti) WT logosunun yeri hariç olmak üzere her bir giysi için 20 cm2
içinde bir tane bulunacaktır.
9.3 Antrenörler elemeler ve yarı finallerde spor kıyafeti giyecektir. Finallerde ise antrenörler
takım elbise giymesi zorunludur.
10. MADALYALAR, SERTİFİKALAR VE ÖDÜL TÖRENİ
10.1 Madalya seremonisi her müsabaka günü sonunda yapılacaktır. Madalya alan sporcular
kürsüye dobok ve doboğun üstüne milli takım eşofmanıyla çıkacaktır.
10.2 Madalya kazanan sporculara aşağıda yer alan madalya ve sertifikalar verilecektir:
-Final müsabakasını kazanan sporcuya: altın madalya ve sertifika
-Final müsabakasını kaybeden sporcuya: gümüş madalya ve sertifika
-Yarı finalde kaybeden sporculara: bronz madalya ve sertifika
Dördüncü ile sekizinci sıralar arasında yer alan sporculara sertifika verilecektir.

