
 

 

 
 

TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU 

ORAL ARSLAN GENÇ ERKEKLER VE KADINLAR 

TÜRKİYE FERDİ BOKS ŞAMPİYONASI 

MÜSABAKA TALİMATI  

       

        

Sporcuların Müsabakalara Katılma Şartları 
 

Madde 1- (1)Müsabakalara katılacak sporcularda aşağıdaki şartlar aranır: 

 

a) Nüfus kaydına göre 3 üncü maddede belirtilen yaş grubuna dâhil ve sıkletlerden birine erişmiş olmak, 

b) Temsil edeceği kulüpte veya ilinde ferdi tescilini yaptırarak lisansını almış ve o yıl içinde vizesini 

yaptırmış olmak, 

c) Her boksör ancak kendi kategorisinde (sınıfında) müsabakalara iştirak edebilir.  

ç) Sporcular aynı yıl içerisinde birden fazla kulüp adına müsabakaya katılamazlar. 

d) Tüm katılımcıların HES kodları kontrol edilerek müsabakalara katılımı sağlanacaktır.                 

e) Tüm katılımcıların ekte bulunan taahhütnameyi imzalı olarak yanlarında getirmeleri ve 

müsabaka amirine teslim etmeleri zorunludur. 

f) Müsabakalara katılacak olan tüm sporcuların isimlerinin, temsil ettikleri ilin Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüğü’nün kafile listesinde isimlerinin bulunması zorunlu olup, kafile listesinde ismi bulunmayan 

sporcular müsabakalara alınmayacaktır.       

Müsabaka Usulleri 
Madde 2- (1) Müsabakalar ferdi olarak eleme usulü ile yapılır. 

 

a) Ferdi müsabakalar, ağırlık esasına göre yapılır. Her boksör kendi sıkletinde bir rakiple karşılaşır. Her 

sıklette boksörler başarı durumlarına göre, 1’incilik, 2’incilik ve 3’üncülük olarak ödüllendirdiler. 

b)Müsabakaların derecelendirilmesi, AIBA Müsabaka Kuralları Talimatı göre ferdi müsabakalarda alınan 

sonuçların değerlendirilmesine göre yapılır. 

 

c) Genç Erkekler;  

Genç Erkekler  müsabakaları,  2004-2005 doğumlu (17-18)  yaş  grubundaki  sporcular  arasında  

aşağıdaki esaslara göre yapılır;  

1 - M ü s a b a k a l a r (46-48)-51-54-57-60-63,5-67-71-75-80-86-92 ve +92  olmak  üzere 

13 sıklet üzerinden yapılır. 46 kg dan düşük sporcular müsabakaya alınmayacaktır.  

2- Müsabaka eldivenlerinin ağırlığı 67 Kg’a kadar 10 oz (284 gr.) 71 Kg’dan itibaren 12 oz (340 

gr.)olup, kask takmak zorunludur. 

Müsabaka üçer dakikadan 3 raunt (3X3), dinlenme süresi bir dakika olacaktır. 

3-Bir rauntta 3 kez sekize kadar sayılırsa (Nakdavn) Orta Hakem Kararı (RSC) ile sonuçlanır.   

4-Dişlik takmak zorunlu olup, dişlik kırmızı renkte olmayacaktır. 

5-Boksörler  fotoğraflı  nüfus  cüzdanlarını  ve  vizeli lisanslarını ibraz  edeceklerdir. Nüfus 

cüzdanı ve lisansları bulunmayanlar müsabakalara iştirak edemezler. 

        

 

 



ç) Genç Kadınlar; 

Genç Kadınlar  müsabakaları,  2004-2005 doğumlu (17-18)  yaş  grubundaki  sporcular  arasında  

aşağıdaki esaslara göre yapılır;  

1-Müsabakalar (45-48)  - 50 – 52 – 54 – 57 – 60 – 63 – 66 – 70 – 75 – 81 ve +81 Kg olmak 

üzere 12 sıklet üzerinden yapılır. 45 Kg'dan düşük sporcular müsabakaya alınmayacaktır.  

2- Müsabaka eldivenlerinin ağırlığı 10 oz (284 gr.) olup, Müsabaka üçer dakikadan 

3 raunt (3X3), dinlenme süresi bir dakika olacaktır.   

3-Bir rauntta 3 kez sekize kadar - Tüm raundlarda 4 kez sekize kadar sayılırsa (Nakdavn) 

veya Orta Hakem kararı (RSC) ile sonuçlanır.   

4-Kask, göğüs koruyucu ve dişlik takmak zorunludur. Dişlik kırmızı renkte olmayacaktır.  

5-Boksörler  fotoğraflı  nüfus  cüzdanlarını  ve  vizeli lisanslarını ibraz  edeceklerdir.  Nüfus 

cüzdanı ve lisansları bulunmayanlar müsabakalara iştirak edemezler.  

6-Tüm  Bayanlar  kategorilerinde  sporcunun  hamile  olmadığına  dair  beyanname 

imzalanması zorunludur. 

 

Tescil ve Vize Şartı 

Madde 3-(1) Müsabakalara, o yılın lisans vizesini yaptırmamış boksör iştirak edemez. Müsabaka 

lisanssız hakemlerce yönetilemez. Antrenörler / yardımcılar da. Antrenörlük belgesine sahip olmak  ve o 

yılın antrenör vizesini  yaptırmış olmak zorundadırlar. 

 

Müsabaka Sonuçlarının Tescili 

Madde 4-(1)Düzenlenen  müsabakaların sonuçları Federasyonca tescil edilmedikçe geçerli sayılmaz. 

       

Görevlilerin Tazminat ve Zaruri Masrafları 

Madde 5-(1) Resmi boks müsabakalarında Federasyonca görevlendirilen görevlilerin zaruri masraf ve 

tazminatları, "Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere ödenecek ücretlerle ilgili 

esaslara" göre belirlenir. 

 

Hakemlerin Tayini 

Madde 6-(1)Boks müsabakalarını yönetecek hakemlerin tayinleri Boks Hakem Talimatına uygun olarak 

aşağıdaki şekilde yapılır: 

      2) Federasyon tarafından düzenlenen müsabakalara hakemler Merkez Hakem Kurulunca tayin 

edilir. 

 

Sporcu Kılık ve Kıyafetleri 

Madde 7-(1)Sporcu kılık ve kıyafetleri aşağıda belirtilmiştir: 

 

Boksörlerin; 
 

a) Atlet veya fanilaları göğüs ve sırtı örtecek şekilde, köşe rengine göre kırmızı veya mavi renkte 

olacaktır, 

b) Şortları baldırın yarısına kadar inen uzunlukta ve köşe rengine göre kırmızı veya mavi renkte, bel 

kısımları ayrı bir renkte olacaktır. Milli forma olmayacaktır. 

c) Çoraplarının boyu diz kapağının 2,5 cm altından başlayacak şekilde olacaktır, 

ç) Botları hafif, kabarasız ve topuksuz olacaktır. 

d) Vücutlarında toka, kolye, zincir, küpe, yüzük gibi madeni süs eşyası ve kayış, bant ve benzeri aksesuar 

olmayacaktır. 

e) Kadın sporcular müsabakalar sırasında şort, etek ve tayt giyebileceklerdir. Başörtülü müsabakaya 

çıkabilir. 

f) Erkek sporcular kesinlikle sakalsız olacaktır. Sakallı olarak tartıya alınmayacaktır. 

 

Müsabakaların Yönetimi 

Madde 8-(1)Boks müsabakaları, Türkiye Boks Federasyonunun üyesi olduğu AIBA, Müsabaka 

Kurallarına uygun olarak yönetilir. Federasyon bu kuralları Türkiye koşullarına göre tefsir ve uygulama 

hakkına sahiptir. 

 



 

2) Boks müsabakalarının yönetiminde bulunması gerekli görevliler şunlardır: 

  

a)Müsabaka icra kurulu 

b)Jüri 
1-Jüri başkanı (Baş Hakem) 

2-Baş Hakem Yardımcısı, 

3-Kronometre (Zaman hakemi) 

4-Spiker 

c) Orta ve yan hakemler, 

ç) Eldiven hakemleri, 

d) Müsabaka doktorları, 

e) Müsabaka amir ve yardımcıları, 

f) Tesis amiri ve yardımcıları, 

g) Gözlemciler. 

Boks müsabakaları bir başhakem (Jüri Başkanı), bir veya iki başhakem yardımcısı, bir orta hakem, beş 

yan hakem, kronometre hakemi ve eldiven hakemi olmak üzere en az 8 lisanslı hakemle yönetilir. 

Bütün görevliler müsabakalardan 45 dakika önce salonda hazır bulunmak zorundadırlar. 

 

 

Hakemler ve Görevleri 

Madde 9-(1)Hakemler ile ilgili hususlar yürürlükte olan Boks Hakem Talimatına göre yürütülür. 

 

Müsabaka Doktoru ve Görevleri 

Madde 10-(1)Müsabakalarda görevli doktorun görevleri şunlardır: 

a) Tartı saatinde, tartı yerinde gerekli muayene malzemesi ile hazır bulunur. 

b) Muayeneye gelen boksörlerin tıbbi muayenesini yapar ve müsabaka yapmasına mahzur görmediği 

boksörlerin fişlerini imza eder. 

c) Sağlıkla ilgili şikâyetleri dinler, müsabaka yapmasını uygun görmediği boksörler için rapor tanzim 

eder. 

ç) Müsabaka Doktoru/Doktorlar, yerini müsabaka devam ederken kesin olarak terk edemez ve boksörlerin 

durumunu tıbbi yönden dikkatle takip eder. 

d) Maçtan sonra yaralanan boksörlerin ilk tedavilerini yapar. Gerekirse hastaneye sevk için karar verir, 

götürür veya gönderir. 

    

Müsabaka Amiri 

Madde 11-(1) 

Her müsabakada bir müsabaka amiri ve gerektiği kadar yardımcı görevlendirilir. Müsabaka amiri 

Başhakem ile koordineli çalışarak gerekli işleri yapar. Ringin kurallarına uygun olarak kurulmasını temin 

eder. Maça çıkacak boksörleri vaktinde haberdar eder. Maça çıkacak boksörlerin ring de zamanında 

bulunmalarını sağlar. Yeterli miktarda temiz eldiven ve başlık bulundurur, müsabakaların malzeme ve 

sporcu yönünden eksiksiz olarak seyrinden sorumludur. 

 

Salon Amiri (Tesis Şefi) 

Madde 12-(1)Salon amiri, salondaki disiplinin temininden, salonun tertibinden, ışık ve ses yayın 

cihazlarının düzeninden sorumludur. 

 

Görevlilerin Raporları 

Madde 13-(1)Her türlü boks müsabakasında, müsabaka ile ilgili kayıtlar bir dosya halinde jüri başkanı 

(Başhakem) tarafından hazırlanır. Bu dosyada: 

 

a) Müsabakaya iştirak eden sporcu, idareci isim listesi, 

 

b) Muayene ve tartı kâğıtları, 

 

c) Kura K.O.  listesi, 



 

ç) Hakem görev dağıtım listesi, 

 

d) Müsabaka raporu, 

 

e) Ceza Kuruluna sevk raporları, 

 

Bulunur, 

 

Dosya, Federasyonca düzenlenen müsabakalarda Başhakem tarafından doğrudan doğruya Federasyon 

Başkanlığına  gönderilir. 

 

Ödüller 

Madde 14-(1)Ödüller aşağıdaki şekilde verilir: 

 

a) Federasyon tarafından düzenlenen müsabakaların ödülleri federasyon Başkanlığınca verilir.  

 

Cezalar 

Madde 15-(1)Ceza uygulamaları aşağıdaki şekilde yapılır: 

 

a) Disiplin İşleri; Müsabakalar esnasında, ilgili mevzuata aykırı harekette bulunanlar ile müsabakaların 

seyrini bozucu işlem veya eylemlere girişen boksör, antrenör, antrenör yardımcısı, hakem idareci veya 

görevli herhangi bir şahıs, tamamen veya uygun görülecek müddet için geçici olarak, Jüri Başkanı 

(Başhakem) tarafından müsabakalardan hariç tutulabilir ve Federasyona sunulacak raporla 

cezalandırılmaları istenebilir. 

b) Bu Talimat hükümlerini ihlal edenler, Disiplin Kurulu Talimatı hükümlerine göre işlem görürler. 

 

Yabancı Uyruklu Boksör  

Madde 16-(1)İkametgâh Tezkeresi almış olan yabancı uyruklu boksörler lisans çıkarmaları halinde 

Türkiye Şampiyonasına kulüp takımları adına ve ferdi olarak katılabilirler. 

 

2) Çifte vatandaş olan, Türk asıllı sporcular Türkiye Şampiyonalarına katılabilirler. 

 
Mali Konular 
Madde 17- Mali Konular aşağıdaki gibidir; 

a)Müsabakalarda Türkiye şampiyonalarında ilk 4 dereceye giren sporculara, 

b)Müsabakalara 1 -6 sporcu ile katılan illerin dereceye giren sporcusu olması halinde 1 antrenörüne, (Erkekler ve 

kadınlar ayrı ayrı değerlendirilecektir.) 

c) Müsabakalara 7 ve üzeri sporcu ile katılan illerin dereceye giren sporcusu olması halinde 2 antrenörüne harcırah 

verilir. (Erkekler ve kadınlar ayrı ayrı değerlendirilecektir.) 

ç)  İl Müdürlüğü  müsabakaların düzenli ve eksiksiz yapılması için Türkiye Şampiyonalarında 12 personel 

(doktor ve sağlık ekibi hariç) görevlendirebilecek, bu personellerin görev yaptıkları günler için seans olarak 

ücretleri  Boks federasyonu tarafından karşılanacaktır. Fiilen görev yapmayan kişilere herhangi bir ödeme 

yapılmayacaktır. 

d) Türkiye şampiyonasına katılan sporcu, idareci, antrenör listesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden tasdikli olmak 

zorundadır. Erkekler ve kadınlar kafile listeleri ayrı ayrı düzenlenecektir. Ayrı ayrı düzenlenmemesi 

halinde Kadınlar ve erkekler tek liste olması durumunda illerin dereceye giren sporcusu olması halinde 1-6 

sporcuya kadar 1 antrenörüne, 7 ve üzeri sporcuya kadar 2 antrenörüne harcırah verilir. 

e) Mali Konular 17. Maddesinin a,b,c,ç,d şıkları dışında kalan Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından 

görevlendirilen kişilere ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri uygun bulması durumunda kanuni harcırah 

ödeyebilecektir. 

f) Yıllık antrenör vizesini yaptırmayan antrenörlere harcırah ödenmeyecek, müsabakalarda sporcu 

köşesine çıkamayacak ve hiçbir şekilde salon içerisinde antrenör olarak görev yapamayacaktır. 

 

 

 



 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 
 

Talimatta Bulunmayan Hükümler 

 

Madde 18-(1)Bu Talimatta bulunmayan hükümler hakkında karar vermeye, Federasyon yetkilidir. 

 

 

Yürütme 

Madde 19-(1)Bu Talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür. 

 

 

 

 

    Eyüp GÖZGEÇ 

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GENÇ ERKEKLER VE KADINLAR   
TÜRKİYE FERDİ BOKS ŞAMPİYONASI  

28 OCAK – 04 ŞUBAT 2022 
ADANA / KOZAN 

 
 

           PROGRAM 
 
 
1)-  28 OCAK 2022 
            CUMA      Kafilelerin Gelişi ve Teknik Toplantı 
 
 2)- 29 OCAK 2022 
       CUMARTESİ     07:00 - 10:00                        TARTI  
                                 12:00                                     KURA  ÇEKİMİ  

    16:00                                     AÇILIŞ SERAMONİSİ VE ELEMELER 
 

  3)- 30 OCAK 2022              
        PAZAR           08:00                                       TARTI 

     13:00 - 18:00                        ELEMELER 
 

  4)- 31 OCAK 2022 
        PAZARTESİ      08:00                                     TARTI 

    13:00 - 18:00                          ELEMELER 
 

  5)- 01 ŞUBAT 2022   
         SALI                 08:00                                     TARTI 

     13:00 - 18:00                         ELEMELER 
 

 
  6)- 02 ŞUBAT 2022     
       ÇARŞAMBA       08:00                                    TARTI                                                
                                  13:00 – 18:00                        ÇEYREK FİNALLER 
 
  7)- 03 ŞUBAT 2022     
        PERŞEMBE      08:00                                    TARTI                                                
                                  13:00 – 18:00                        YARI FİNALLER 
 
 
  8)- 04 ŞUBAT 2022 
        CUMA  13:30               FİNALLER VE MADALYA  
         TÖRENLERİ 
 
 

 

 

 


