MUAY THAI SÜPER LİGİ MÜSABAKA
TALİMATI
Muay Thai Federasyonu 2009 Yılı faaliyet programında yer alan olan Muay Thai Süper ligi müsabakaları
aşağıdaki koşullarda yapılacaktır
Lig müsabakalarına 2009 Türkiye Muay Thai şampiyonasında büyükler kategorisinde ilk dört derece giren
sporcular ile teknik kurulun tespit ettiği ve Muay Thai spor dalında lisanslı sporcular katılabilecektir.
Lig müsabakaları ferdi eleme usulü ile 6 ayaktan oluşturulan organizasyonlarla finale kadar bitirilecektir
Lig müsabakaları kiloları 2 guruba bölünecektir. A-B gurubu
AGurubuna Erkeler:
-48 Kg -54 Kg -60 Kg -67 Kg -75 Kg -86 Kg
Gurubunda Bayanlar -51 Kg -57 Kg -63 Kg -71 Kg
BGurubunda Erkeler
-51 Kg -57 Kg -63 Kg -71 Kg -81 Kg +86 Kg.
Gurubunda Bayanlar: -48 Kg -54 Kg -60 Kg -67 Kg.q
MÜSABAKA PROGRAMI
:
1 Ayak A gurubu müsabakaları çeyrek final müsabakalara 2. ve 3. olan sporcular katılacaktır
2. Ayak B gurubu müsabakaları çeyrek final müsabakalara 2. ve 3. olan sporcular katılacaktır
3. Ayak A gurubu müsabakaları yarı final müsabakalara 1. ve 4. olan sporcular katılacaktır
4. Ayak B gurubu müsabakaları yarı final müsabakalara 1. ve 4. olan sporcular katılacaktır
5. veya 6. Ayak A-B gurubu müsabakaları final müsabakalara yarı final kazanan sporcular katılacaktır
Müsabakalarda raunt ve süreler:
Müsabakalar Federasyonumuzun müsabaka talimatlarına göre ve (IFMA-WMC) Uluslararası Muay Thai
Federasyonu ve (EMF) Avrupa Muay Thai Federasyonu talimatları dâhilinde yapılacaktır.
Büyükler kategorisi erkek ve bayanlar; Büyükler kategorisinde müsabaka yapan sporcuların eleme ve final
müsabakaları 2 dakika üzerinden 4 raunt ve rauntlar arasında 1’er dakikalık dinlenme arası verilir, puan olarak
önde olan sporcu maçı kazanır.
İdari Talimatlar ve katılım :
Lig müsabakalarına katılmayı hak eden ve federasyonun davetiyle katılacak olan sporcuların İsimleri, doğum
tarihleri, şampiyonlarda aldığı en yüksek derecesi, khan dereceleri, ile kafilede görevli antrenörünün adı yazılı
kulüplerinden alacakları kafile listesi ile bağlı oldukları il müdürlüklerinden tasdikli olacaktır.
Müsabakaya girecek olan sporcuların giysileri köşelerine göre Kırmızı ve Mavi olacaktır. Müsabakaya
çıkmadan gerekli bandaj, kogi, dirsekliğini, kendileri eldiveni federasyon sağlayacaktır, vücut korucusu
kullanılmayacaktır.
Lig Fikstüründe yer alan müsabakalar ertelenemez ve değiştirilemez, gelmeyen sporcu eleneceği gibi disiplin
kuruluna gönderilebilecektir.

Müsabakalardan en az 10 gün önce gelmeyeceğini yazılı beyan eden sporcu çekilmeyle mağlup
sayılarak yerine Teknik Kurul Tarafından tespit edilmiş olan sporcu varsa çağırılır yoksa rakibi turu
geçmiş sayılır.
Antrenör , sporcular , ve hakemler :
Antrenörler sadece eşofman ile ring köşelerine çıkacaklar , yanlarında yalnızca yine eşofmanlı olan bir
yardımcı bulunduracaklar ve kendilerine tahsis edilen sandalye de oturacaklardır. Müsabakaya çıkan
sporcunun antrenörü olarak arkasına Muay Thai antrenörlük diplomasına sahip olmalıdır, diploma sahibi
olmayanlar kesinlikle ringe giremeyeceklerdir.
Hakemler kıyafet hakem yönetmeliğine uygun kıyafet giyeceklerdir. Kuralarla uymayanlar organizasyondan
görev verilmeyecektir.
Antrenör, Hakem ve Sporcuların ödenekleri
:
Yarışmaya katılan lig ve özel maç yapan sporculara, antrenörlerine ve müsabakada görevli hakem, yol
masrafları (otobüs) ve 2 günlük yolluk yevmiyesi sponsor veya federasyonca ödenebilecektir. Antrenör belgesi
ve antrenör kimlik kartı olmayanlara ve görevi başında bulunmayanlara harcırah ödenmeyecektir.
Ödüller
:
Yarışmalarda birinci olan sporculara çeşitli ödüller ve Uluslar arası arenalarda ve milli takımda
değerlendirilecektir.
Organizasyon
:
Organizasyonun düzgün yapılmamsı için il müdürlüklerinden gerekli ekipmanlar temin edilebilecektir,
yarışmanın organizasyonu ve açıklık bulunmayan tüm hususlarda organizasyon kurulları yetkilidir.
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