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gNcıix ııizıltrı-errr

vç spcıh iL MüDüRLi'ĞüNF,
iıgı; 2s.ı ı.2oız tarih ve 26l l sayılı vazımız,

Altı F,rkekler
kapsanıında ilk kez yapılacak 22 Yaş
|'ederas;-onunırız 20llt ;-ılı spoııit't'aaliletleri
(yol i,,aiiç 1 ıntuıya ilinde yapılması
y,azı ,,""oj_lj u."ı. i0 ı8 tarihıeri arasında

Tiirkiye şanıpiyonası ilgi
ıt

kararlaştırı

lıı,ı ışt

Gcnçlik

nü saat 19.00'da
to lan tı 08 Ocak 20 11 Pızarte sl
Ş ampl.vonaya ait te knik
ı lm ı ştır.
yapılacak olııp- ııiisa bakava a it bilgiler aşağıya çıkaıt
izıııetlc ri ve Spor il Mıidıl ı,lüğiinde

Antall,a

H

ve +9l
Kg, 64 Kg, 69 Kg, 75 Kg, 8l Kg, 9l Kg,
60
Kg,
56
Kg,
52
Kg,
49
l. Şanıpiyona:
Mİçlar 3:er dakikadan 3 raunt üzerinden
Kg.'larda olı,ııak iizere ü0 sıkl;; )İ,i"a""'Şpll"*İ",,
cır,naı,ıacaktı r

gelen spoı,cular
orcular katılacak. bu yaş g rubıı dışında
2. Şanıpiyonava: 19-22 yaş grubuna dahil sp
yaş grubuna ve sıkletlere
ve lrarcırahları da öden n,ıeyecektir Şanıpiyonada
Şaınp i_,-onaya a l ın ma_,"ac ak
aiftiı"
mesuliyet.i iiri başkanı rc iil,elcriııc
tı} rı lı,ı,ıan,ıası ndan dol a1 ı. doğacak he[ lürlii
İl ve Kuliiplerini belirten listeyi faaliyet
3. Jiiı,i Ül,eleri T iirkiye Şampiyonasına katılan spoıcuların
Federasvona vetecektir
t-ıitiıı inde ıııtisabaka rapo ı,u ile birlikte tasdikli olaıak

şe s nor Il Müdü rlüğünce
.l. Kafi leler ka tılacak sDorcu ların isim listele rini Gen clik H izmetlcri
eklerdir.
tasdik ettire rek. 20 l 8vılı vi zeli lisanlarını vanların da setirec
faz lası için 2 antrenör'den teşekkti|
sporcudan
.6
l
antrenör
kadar
6
sporcrıl,a
ı. i(al l le teşkili:
iidcmeleri l,ı aliııde daha fazla salıda antrenör
edecektir iı Miidiirlüklefi Iıarc ı ralı laı,ı ı,ı ı kendi bütçeler inden
Boks Federasytınıı Başkanlığınca harcırah
ve idareci göı,evlendirilebilirler. Dereceye giremeyen ka filelere
Baş kan lığınca ödenıe 1,ap ılanıaı,acaktı r,
iidenı,ı,ıel,ecekt ir. Kanun g ereği KafiIe Başkanlarına Fedeı,asyon
e bu snorcula rın Il kafile
6. Şampiy onada srkletle rinde ilk dört de rcceve Q lren sDo rcular il
j0
(2
Dokto -e saglık peı,stııreli hariç) iicret,
İl personelinin
teşkiline qöre antrenör ,ıe. hake ıııler ile
ların dışında kalanların
ıaıııinat. harcıı,aI,ıları ve otobüs ücretleri F-edeıasyonca ijdenecek tir. Bun
re Spor il M ıidtırıtiklerincc
harcıralıları isc biltçe iı,ııkinlaıı urg tıı,ı olıııası halinde Gençlik tliznıetleri
lmavacaktır.
tjdcnebilece ktiı,. İdarici ve kafil e baskanlarına kes inlikle iideme va
,dan ,
6'1
kg kadar ( l0 ONZ) . 6Ok!ı
miisabakalarda
7. AIBA kural ve kaideleri nin ul,gulanacağı
ınalzemeleri ise
9] kg a kadar (l2 ONZ) eldiven Boks Federasyonunca sağlanacak^ diğer nıüsabaka şahsi
Sp()l,cLl lar ile il Mtidürlüklerince (KrıltipIerince) temin edilecektir

8.

KATILIM ŞARTLARI VE MÜSABAKA KURALLARI

a) Antı,enör belgesi olırray,an kişiler köşeye çıkamayacaklardır,

bj ııirı.iy,e Bokİ Federalvon.ı tarafindan verilen antrenör kiııılik kaıtlaı,ı takılı olmayan antrenörler
köşeye
' - çıkamayacaklardıı,. kı_vaf'etleri spor alılakına uygun olmalıdır. ( Eşofnıan, spor ayakkabısı olmall.
.) Artİ"norlerin kılık
aksesuar ve şapka takılır,ıaıııaiıdır.)

Beştepeler Mah, A. Türkeş Cad. No:41 Beştepe/ANKARA TeI:0.j12.311 74 58
2.j21 09 27 c-posta adresi:boksfbderasyonu@hotmaİl.com

F aks:0.3 l

,'tğry}
-z\Sal,ı

Koııu

rtınxiyn BoKS FEDERAsyoNtI n.şxaNı-ıĞı

l$ ıızızoıı

ı,.rı.r ü]hj
22 Yaş Altı Erkekler Türkiye Boks
Şampi1,onası Müsabaka Talimatı

d) Antrenör ve sporcuların kılık kıyafeti^ banda.j ve eldivenleri müsabaka alanına girmeden görevli
hakeııı tarat'ından kontı,ol edilecek uygun oImayanlar müsabakaya aIınmayacaktır.
e) Miisabaka alaııına" nıaçı oIan antrenör ve sporcular haricinde kimse a lınn,ıayacaktı r.
f) Miisabaka alanında sporcuların müsabaka öncesi ısınmaları kesinlikle yasaktıı,.
g) Spoı,cular soyıınn,ıa odalarında gi1,,inecek lerd iı,.
h) Miisabakalaıda yeni AlBA puanlaı,ııa sistenri ve teknik kuralları rıygu lanacaktı r.

l)

Müsabakalara katıIını yaş aralığı 19-22 yaş olup. 20|8 1,ılında 1996-1999 doğumlular

katılabileceklerdir.

Yrıkarıda beliııilen kurallara uymayan antrenör ve sporcuIar Disiplin Kuı,uluna sevk edilecektir.

9. Mü\abakalar]n

oynanaeağı er sahibi ll:

-M iisabakalaı,ın oynanacağı salona Tek ring kuracak.

-Enıniyet tedbirleı,ini alacak.
-Müsabakalar öncesi yapılacak taılı için en az 4(döı,t) adet elektronik kantar temin edecek.
-Müsabakalar öncesi yapılacak sporcu nruayenelerinde ve müsabakalar esnasında en az İki
dr,ıktor ile sağIık personeli ve ambulans görev lend irilecektir.
Cençlik Hi,,ıneılcri re Spor İl Müdürlükleri yukarıda beliııilen hususları dikkaıealarak İllerindeki
kuliiplere ve spoı,culaıa gerekli duyuruları yaparak Şampiyonaya katılımlarını sağlayacaklardır.
Bilgileı,inizi ve gereğini arz ederinı.
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