
 

TÜRKİYE 

JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU 

ÜMİTLER LİGİ (BAY- BAYAN) TALİMATI 
 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç: 

Madde 1- Bu Talimatın amacı Türkiye Ümitler Liginde yer alan kulüpler arasında yapılacak judo 

müsabakaları, müsabaka sonuçlarının tescili ve bu faaliyetlerin Uluslararası kurallara (İJF-EJU) uygun 

olarak yönetimi konusunda uygulanacak usulleri belirlemektir. 

 

Kapsam: 
Madde 2- Türkiye Ümitler Liginde yer alan kulüpler arasında yapılacak bütün resmi ve özel müsabakaları, 

müsabakalara katılan kulüp, yönetici, antrenör, sporcu, kurum ve müesseseler ve mensuplarını kapsar.  

 

Dayanak: 

Madde 3- Bu Talimat; 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanunun Ek 9. maddesi, 14 Temmuz 2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 26 Ocak 2007 

tarihli ve 26415 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonu 

Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar: 

Madde 4- Bu Talimatta geçen; 

Genel Müdürlük  : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,  

Genel Müdür   : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü, 

Federasyon   : Judo ve Kuraş Federasyonunu, 

Federasyon Başkanı  : Judo ve Kuraş Federasyonu Başkanını, 

Lig Yürütme Kurulu : Federasyon Başkanının seçeceği kişilerden oluşan kurulu, 

EJU    : Avrupa Judo Federasyonunu, 

İJF    : Dünya judo Federasyonunu 

İl Müdürlüğü   : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, 

İl Müdürü   : Gençlik ve Spor İl Müdürünü, 

Ümitler Ligi              : Türkiye Ümitler Judo Ligini,  

      

İKİNCİ BÖLÜM 
Esas Hükümler 

 

Liglerin Yapısı 

Madde 5-Türkiye Ümitler judo ligi Federasyon tarafından belirlenecek sayıda spor kulübünün Ümitler 

kategorisinde (bay-bayan) takımların oluşturduğu ligdir. Herhangi bir nedenle ligde yer alacak takımların 

sayısında azalma olduğu takdirde, Ligde yarışacak takımların sayısı, lig kurulu tarafından belirlenir. 

 

Lig Takvimi 

Madde  6- Türkiye Ümitler judo Ligi Ocak-Aralık tarihleri arasında yapılır. 

Madde  7- Sıkletler Olimpik olup,  

Baylar; -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, -+90 ve   

Bayanlar; -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, -+70 olmak üzere sekizer sıkletten oluşur.  

Lig Takımlarının oluşturulması 

Madde 8-  Ümitler judo ligi Bay 12 ve bayan 12 takımdan oluşur. 

 



Takımlar:  
Baylar ve Bayanlar 6 şar takımlı 2 gruptan, oluşurlar. Müsabakalar federasyonun belirlediği tarih ve yerlerde 

yapılır. 

 

Kademe Müsabakaları: 

Takımlar Pool müsabaka sistemine göre oluşturulurlar. 

 

Elemeler:  
Elemeler 3 kademede (1.2.3.) federasyonun belirlediği 3 ayrı yer ve tarihte yapılır. Her kademede takımlar, 

2 müsabaka (maç) yaparlar. 3.ncü kademe sonu takımların maç sonuçları (puanlama) guruplarında belirlenir. 

Puanlama sonucu 2 guruptan (A-B) ilk iki takım finallere katılma hakkını kazanırlar.  

 

Yarı Final:  
Guruplarında (A-B) ilk 2 sırayı paylaşan takımlar yarı finalde yarışma hakkını kazanırlar. Yarı finalde 

yarışacak takımlardan ilk maç (A gurubunun 1.nci si ile B gurubunun 2.ncisi;  İkinci maç B gurubunun 

1.ncisi ile A gurubunun 2.incisi arasında yapılır. Yapılan bu maçlarda rakip takımlara galip gelen takımlar 

final oynama hakkını kazanırlar. Yenilen 2 takım 3.ncü’lüğe hak kazanırlar .(Federasyon lig yürütme kurulu 

gerek gördüğünde üçüncüler arasında maç yaptırıp yaptırmamaya karar verebilir). 

 

Final:  
Yarı final müsabakasının galipleri 1.nci’lik ve 2.nci’lik maçları yaparlar, mağlupları ise 3’üncü  olmaya hak 

kazanırlar.        

Madde 9-Müsabakalarda guruplarında ilk 4’e giren takımlar Ümitler judo liginde devam hakkını kazanırlar. 

Her guruptan son iki takım Lig’ den düşer. Ligden düşen takımlar, yükselme gurubu müsabakalarına o sezon 

için katılamazlar. 

Madde 10- Müsabakalarda İJF ve EJU kuralları uygulanır. 

 

Tartı:  

Müsabaka günü sabah saat: 07.00–07.30 arasında yapılır. Müsabakalar saat 10.00 da başlar. 

Madde 11- Ümitler Liginde sporcularda yarışma yaş  aralığı  16 - 17’dir.   

Madde 12-Kulüpler sadece kendi kulüpleri adına lisansa sahip sporcuyu yarıştırabilirler. Bir sporcu bir 

sezon içinde sadece bir kulüp adına yarışabilir.  

Madde 13: Her Takım Liglerde tartı listelerinde en fazla 3 yabancı sporcu bulundurabilir ancak, en fazla 2 

(İki) Yabancı uyruklu sporcuyu yarıştırabilir. Yabancı Sporcularla ilgili tüm belgeler Kulüp tarafından, 

Federasyona gönderilmek zorundadır. 

Bu Belgeler;  

1-Pasaport fotokopisi (kimlik bilgileri, vize ve yurtiçi giriş damgalı sayfalar )  

2-Bağlı bulunduğu ülkedeki Kulübünden izin yazısı (İngilizce veya Türkçe tercüme edilmiş) 

3-Sözleşmesi (İngilizce veya Sporcunun kendi dilince yazılmış tercüme edilmiş) 

4-Üç adet fotoğraf 

5-Sağlık izin belgesi 

6-Türkiye’de yarışma süresinde bulunma hakkına sahip olunmalıdır (vize veya ikamet hakkı bulunması 

gereklidir). 

7-Yabancı sporcunun 1 sezonluk yarışma bedelinin ( 2009 sezonu için 1500 TL olup, bu miktar her  yıl 

federasyon tarafından belirlenir) federasyon hesabına yatırılarak dekontunun gönderilmesi gerekmektedir. 

8-Yarışmalar sırasında yabancı sporcular lisansları ile birlikte pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar. 

9-Gerekli belgeleri tamamlanan sporcuların lisansları federasyon tarafından hazırlanarak Kulübe teslim 

edilir. 

Madde 14-Kulüpler müsabakalara en az 4 (Dört) sıklette katılmak zorundadırlar.  

Madde 15-Takımlar; kulüplerin başlıklı (antetli) kâğıtlarına maç için sporcu listelerini Adı, soyadı ve 

kategorisi belirtilmiş şekilde yazarak kapalı bir zarf içinde, müsabakadan 10 dk. Önce ilgili masa hakemine 

verirler. Listeler her iki takım Antrenörleri huzurunda açılır ve listeler açıldıktan sonra hiçbir şekilde 

değişiklik yapılamaz. 

Mindere çıkan bütün takımlar için tanıtım seremonisi yapılır. 

 



İsim Değiştiren Kulüpler 

Madde 16-Kulüpler isim değişikliklerini Federasyona bildirmek mecburiyetindedirler. Kulüpler eğer 

isterlerse Kulüp isimlerinin yanında Sponsor firmalarının adlarını veya yalnızca Sponsor firmalarının 

adlarını lig sezonu boyunca EJU ve IJF kuralları doğrultusunda kullanabilirler. (Sponsorluk işlemleri GSGM 

Sponsorluk yönergesi hükümlerine göre yapılır.) 

Madde 17-Müsabakalarda görev yapacak kulüp Antrenörleri; Federasyonun Antrenör talimatına uygun 

olarak Antrenör belgesine sahip ve o sezon için vizesini yaptırmış olmak zorundadırlar. Vizesi olmayan 

Antrenörler minder kenarına çıkamazlar. Ayrıca, bir kulüp antrenörü müsabaka sırasında hangi nedenle 

olursa olsun diğer bir kulüp sporcusunun maçında görev yapamaz.  

Vizelerin kontrolü ilgili Federasyon temsilcisi veya lig yürütme kurulu  tarafından yapılır. 

 

Müsabakaların Ertelenmesi ve Yerinin Değiştirilmesi 

Madde 18-Müsabakaların ertelenmesi ve yerinin değiştirilmesi halinde uygulanacak esaslar aşağıdadır: 

a)Lig müsabakalarının belirtilen tarih ve yerde ( ilan ve tebliğ olunan gün ve saatlerde) başlaması 

zorunludur. Bir müsabaka ancak zorunlu sebeplerle başka bir tarihe ertelenir. Ertelenmesinde zorunlu 

sebepler bulunup bulunmadığının takdiri müsabakanın başlamasına kadar Federasyona, müsabaka sırasında 

ise Federasyon Temsilcisi ile lig yürütme kurulunun kararına bağlıdır. 

b) Ertelenen müsabakalarda ancak erteleme tarihinde yarışma hakkı olan sporcular yarışabilirler. Müsabaka 

tarihinde yarışma hakkı olup erteleme tarihinde cezası bulunan sporcular erteleme müsabakasında 

yarışamazlar. 

c) Müsabaka, taraflardan birinin kastı olmaksızın çıkan zorunlu sebepler yüzünden kesildiği takdirde iki saat 

beklenir. İki saat içinde devamı sağlanmayan müsabaka kaldığı yerden ve sonuç cetvelinde yazılı sporcular 

ve hakemlerle tamamlanır. Aynı sporcular ve hakemlerle tamamlanmadığı takdirde karar verme yetkisi 

federasyonundur. Bu müsabakaların tamamlanamamasında aynı salonda yapılması şartı aranmaz. Eğer 

müsabaka bir gün sonra yapılacaksa tekrar tartı yapılmaz, ancak iki veya daha çok gün sonra yapılacaksa 

tekrar tartı yapılır. 

d)Federasyon, gerekli gördüğü hallerde müsabakaları seyircisiz yaptırabileceği gibi, kendi seyircileri veya 

sporcuları tarafından aşağıdaki olaylara neden olanların kendi illeri dahilinde yapacakları müsabakaların 

başka bir il salonunda yapılmasına karar verebilir. 

Böyle bir karar için; Hakemlerin müsabakayı devam ettirme imkanı bulunmayarak müsabakayı tatil 

etmeleri veya seyircinin aşırı taşkınlıklarının ve kötü tezahüratın engellenememesi gerekmektedir. 

e)Emniyet ve inzibatı temin edilmeyen veya edilemeyeceği Federasyon tarafından veya yetkili kıldığı 

kişilerce kanaat getirilen illerden müsabakaların bir kısmını veya tamamını başka bir ildeki salonlarda 

yaptırmaya ve bunun süresini tayine Federasyon yetkilidir. Mahalli seyirciler dışında misafir takım 

seyircilerinin de gittikleri illerin salonlarında emniyet ve inzibatı bozduklarına Federasyonca kanaat 

getirilirse aynı hükümler misafir takımın bağlı bulunduğu il salonları için de uygulanır. 

 

Ligden Düşme ve Çekilme 
Madde 19-Ligden düşme Madde-9’da yer alan hususlar neticesine göre gerçekleşir. Ayrıca, herhangi bir lig 

devresi içinde mazeretsiz olarak bir defa sahaya çıkmayarak hükmen yenik sayılan takımlar, Lig kurulunun 

kararı doğrultusunda ligden çıkartılırlar. 

Ümitler judo liginde yer alan kulüpler herhangi bir sebepten ötürü lig müsabakalarına 

katılamayacaklarını lig sezonu öncesi bildirmişseler, bu kulüplerin durumları Federasyon Yönetim Kurulu 

tarafından görüşülür ve karara bağlanır. Lig müsabakalarına katılan fakat ligler devam ederken liglerden 

kendi istekleri doğrultusunda çekilen kulüpler ligden düşerler. Bir sonraki yıl ligde yarışıp 

yarışamayacaklarına lig yürütme kurulunu kararı doğrultusunda Federasyon Yönetim Kurulu karar verir.  

 Federasyondan izin almadan mazeretsiz olarak her hangi bir şekilde müsabakaya gelmeyen kulüpler 

o müsabakada Federasyon tarafından ödenen hakem ve görevli masraflarını Federasyona ödemek 

zorundadırlar. 

 

Hükmen Yenik Sayılma 

Madde 20-Takım Halinde Hükmen yenik sayılmayı gerektiren haller şunlardır: 

a) Herhangi bir şekilde, bir sporcu ile ilgili dahi olsa hile yapılmış olduğunun belirlenmesi, (yaş 

tashihi dâhil) 

b) Cezalı sporcu yarıştırmak, 



c) Takım halinde müsabakalardan çekilmek, 

d) Takım halinde (topluca) hakem veya rakip takıma saldırmak, 

e) Müsabakaya mazeretsiz, zamanında çıkmamak, 

f) Müsabakaların sonucu üzerinde önceden anlaşma (şikeye karar verme) yapıldığına kanaat 

getirilmiş olmak. (Bu takdirde her iki takım hükmen yenik sayılır.) 

g)Ertelenen müsabakalarda erteleme tarihinde yarışma hakkı bulunmayan sporcuları yarıştırmak. 

h)Takım mensuplarının diskalifiye edildikten sonra müsabaka süresince çirkin davranışlarını devam 

ettirmeleri, 

i) Seyircilerin taşkın edebe aykırı hareket ve eylemleri sonucu maçın devam ettirilmesine imkan 

kalmaması. (Bu duruma taraflardan birinin veya her ikisinin seyircinin sebep olduğuna, müsabaka 

hakemlerinin ve Federasyon Temsilcisinin raporuna göre Federasyonca karar verilir ve takımlardan 

biri veya her ikisi hükmen yenik sayılır) 

Not: İlgili maddeler gereğince hükmen yenik sayılan kulüpler ayrıca Ceza Kurulana sevk 

edilir. 

 

Cezalar 

Madde 21- Ümitler liginden çekilen takımlar bir sonraki sezon Ümitler ligine yükselme müsabakalarına 

katılamazlar.  

Madde 22-Bir müsabaka sırasında centilmenliğe aykırı hareketten dolayı müsabakalardan atılan sporcu ceza 

kuruluna verilir. Tartı listesinde yer alan ve tartıya giren, fakat o anda tribünde otururken hakem veya rakip 

takım sporcularına centilmenlik dışı hareketlerde bulunan sporcu bu hareketi minderde yapıyormuş gibi 

cezalandırılır ve her iki durumdaki sporcular ceza kuruluna sevk edilirler. Aynı durumda olan idareci ve 

Antrenörler de ceza kurulana sevk edilirler. 

Madde 23-Federasyon istediği an zaman ve yerde Doping kontrolü yaptırabilir. 

 

Gerçek Dışı Belge ve Beyanda Bulunanlar 

Madde 24- Doldurulacak tescil fişlerinin ve lisansların gerçeğe uygun olmaması, Türk vatandaşı olanların 

nüfus cüzdanı bilgileri, yabancı uyrukluların ise pasaport bilgileriyle oturma izinlerinin doğru olmaması 

halinde, buna sebep olan sporcu, veli, kulüp idarecisi ve görevlileri hakkında cezai işlem yapılır ve 

Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Lisanslı oldukları halde bu durumunu gizleyerek yeni 

lisans alan ve mükerrer tescile neden olan sporcuların ilk tarihi taşıyan lisansları geçerli sayılır bu gibi 

sporcular ceza kuruluna sevk edilirler.  

Madde 25-Bu talimatta yer almayan hususlarda karar verme yetkisi Lig Yürütme Kurulu raporları 

doğrultusunda Federasyon yönetim kuruluna aittir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

Sair Hükümler 

Madde 26-Müsabakaların yapılacağı salonlarda sağlık ekibi bulundurulması ve yeterli emniyet tedbirlerinin 

sağlanması hususunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve kulüpler ile yazışma yapılır. 

Madde 27-Türkiye Ümitler Judo Ligi ile ilgili her türlü uygulama Federasyonun seçeceği Lig Yürütme 

Kurulu tarafından yürütülür. Lig Yürütme Kurulu bir başkan ve üyelerden oluşur. 

Madde 28-Judo ve Kuraş Federasyonu Başkanlığı her Lig müsabakası için bir Federasyon Temsilcisi 

görevlendirir. Federasyon Temsilcisi tartı ve müsabakalar esnasında salonda bulunmak zorundadır. 

Müsabakalar ile ilgili raporu ve müsabaka sonuçları en geç iki gün içinde Federasyona gönderir. 

 

Mali Hükümler 

Madde 29- Deplasmandaki kulübün yedi (7) Sporcu, bir (1) Antrenör ve bir (1) idareciden oluşan takımı 

için yol giderleri ile müsabaka ve tartı günleri için harcırahları (iaşe ve ibate giderleri ) Federasyonca ödenir. 

Madde 30- Müsabakalarda görev alacak federasyon temsilcisi,  hakem ve diğer görevlilerinin kanuni 

harcırahları (tazminat, yevmiye ve yol giderleri) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine ait salonlarda görev 

yapan (10 Kişi) personelin ücretleri mevcut yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda Federasyonca ödenir. 

Madde 31- Süper Judo Liginde, müsabakalar sonucunda ilk üç dereceye giren kulüplere kupa ve madalya 

verilir. 



Madde 32- Ümitler Judo Liginde, müsabakalar sonucunda ilk üç dereceye giren kulüplere gerektiğinde 

Yönetim Kurulunun alacağı karar doğrultusunda; Ödül/Yardım Talimatının ilgili maddelerince ayni ve/veya 

nakdi yardım yapılabilir. 
 

Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 33- Talimatta yer almayan konular hakkında yönetim kurulu yetkilidir. 

 

YÜRÜRLÜK 

Madde 34 – Bu talimat G.S.G.M ile Judo ve Kuraş  Federasyonu İnternet sayfasında yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

 

YÜRÜTME 

Madde 35 – Bu talimatı Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonu Başkanı yürütür. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


