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Konu :Yıldız Erkekler Türkiye
Ferdi Boks Şampiyonası

cnNçrİx HiZMETLERİ

VE SPOR İı, ı.rü»ünr,üĞüNn

Boks Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan
Yıldlz Erkekler Türkiye Ferdi
Boks ŞamPiYonası 16-22 Temmuz2018 (yolİıa.lç) tİitılerl
arasında Kahram--u.uİ;au yupılacaktır.

Müsabakalara ait teknik toplantı 16 Temmuz 2018 Pazarteşi
günü saat l9.00'da
Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve S por Il Müdürlüğünde
yapılacak olup, müsabakalara ait
bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
l,Müsabakalara Yıldızlar kategorisine dahil 2002 ve 2003 yıllarında
doğan 15-16 yaş gurubu
oluP,
yıl
baz
alınacaktır.
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2,Müsabakalara katılacak sPorcular 2018 yılı vizeli lisanslarını
beraberlerinde getireceklerdir

.. .3, Jüri Türkiye Şampiyona.sına katılan sporcuların İl ve Kulüplerini belirten listeleri
tıg'v'vl l faaliyet
lgoııJ bitiıninde
müsabaka raporu iie birlikte tasdikli olarak Fedeİasyona
verecektir.
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5' KafiIe teŞkili: 6 Sporcu),a kadar l..antrenör - 6 sporcudan
lazlası için 2 antrenör .den teşekkül
edecekıir, Il Müdürlükleri harcıralılarını kendi
bütçeIerinden Ja.r.ıerl ııaıinae İatıa Ül ,ul',au un,."n.i..
*.
idareci görevIend irileb ilirler. Dereceye giremeyen
ı.uı,iı.ı"r" p.aou.yonumuzca
harcırah ödenmeyecektir.
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Ferdi Boks Şampiyonası
8. AIBA kural ve kaidelerinin uygulanacağı müsabakalarda 10

ONZ

eldiven ve kasklar Boks

FederasYonu tarafından sağlanacak, diğer müsabaka şahsi malzemeleri ise sporcular ile kulüpleri taraftndan
temin edilecektir.
9.

KAT|LIM SART LARI VE MUSABAKA

a) Antrenör belgesi olmayan

kişiler köşeye çıkamayacaklardır.
b) TürkiYe Boks Federasyonu tarafından verilen antrenör kimlik kart]arı takılı olmayan antrenörler

köşeye çıkamayacaklard ır.

c) Antrenörlerin kılık kıyafetleri spor ahlakına uygun olmalıdır. (Eşofman, spor ayakkabısı olmaIı,

aksesuar ve şapka takılmamaI ıdır.)

d) Antrenör ve sPorcuların kılık kıyafeti, bandaj ve eldivenleri müsabaka alanına girııeden görevli

hakem tarafındaır kontrol ediIecek uygun olmayanlar müsabakaya alınmayacaktır.
e) Müsabaka alanına, maçI olan antrenör ve sporcular haricinde kimse alınmayacaktır,

f) Müsabaka alanında antrenman veya ısınma hareketleri yapI lmayacaktır,
g) Sporcular soyunma odalarında giyineceklerdir.
h) Müsabakalarda yeni AIBA puanlama sistemi ve teknik kuralları uygulaııacaktır.

Yukarıda belirtilen kurallara uymayan antrenör ve sporcular Disiplin Kuruluna sevk edilecektir.

l0.

kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve spor il Müdürlüğünün sorumlulukları;
-Müsabakaların yapılacağı spor salonuna çift ring kuruIması,
_GerekIi sağlık ve emniyet tedbirIerinin alınması,
-Müsabakalar öncesi yapı lacak tartı için en az 4 (dört) adet elektronik tartı temin edilmesi,
-Müsabakalar öncesi yapılacak sporcu muayenelerinde ve müsabakalar esnasında en az iki doktor
iIe
sağlık personeli ve ambulans görevlendirilmesi,

Konunun ilinizde bulunan boks kulüplerine, antrenörlerine, sporcularına ve diğer ilgililere duyurulmusu
hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.
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