DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONALARI MİLLİ TAKIM
OLUŞTURMA KRİTERLERİ
Spor Ekonomik ve Kültürel organizasyonlarda gelişen yapıya sahip bir kurumdur.
Dünyada değişen ve gelişen spor ortamında rekabet ortamının sürekli çalışmayı
gerektirdiği ve kendini yenileyen sporcu aktivitelerini güçlendirerek yol aldığı
unutulmamalıdır. Türkiye Kick Boks Federasyonu olarak Sporcularımızın
performanslarını arttırmak için çeşitli faaliyetlerle kendini sürekli hazır
bulundurmalarını amaçlamaktayız. Her müsabaka yeni kazanım ve gelişen teknikler
nedeniyle başarıya giden yeni bir yol açacağından, Federasyonumuz da Sporun
Uluslararası faaliyetlerde gelişmesi ve başarının daim olması için zamanla kendi
bünyesinde yenilenmek, yeni faaliyet alanları açmak ve geliştirmek amacındandır.
Türkiye Kick Boks Federasyonu olarak, Ülkemizde ve Dünyada bu yarıştan geride
kalmamak için bizlerde Faaliyet alanlarımızı genişletmek ve sizlere Ulusal ve
Uluslararası müsabakalarda daha şeffaf bir hizmet ağı oluşturmak için Spordaki Güzel
rekabeti arttırıyoruz.
Bu nedenlerle 2018 yılından itibaren Seçme Müsabakası yapılmayacaktır. Büyükler ve
Gençler Kategorilerinde Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına katılacak sporcularımızı
tespit etmek ve Uluslararası Kriterlere göre ülkemizi temsil edecek sporcuları
belirlemek amacıyla aşağıda belirtilen kriterler uygulanacaktır.

A- GENEL KURALLAR
1. Gençler ve Büyükler kategorisinde yarışmaya uygun yaş durumlarına sahip olan
Sporcularımız talimatın yayınlanmasından sonra 2018 yılından itibaren geçerli olmak
üzere bundan sonra Milli Takıma seçilme müsabakaları için Gençler ya da Büyükler
kategorisinden hangisinde yarışmalara katılacaklarına karar vererek, sadece bir
kategoride birden çok faaliyete katılarak aşağıdaki kriterlere göre Milli Takıma Katılma
hakkına sahip olabileceklerdir.

2. Milli Takım oluşturma kriterleri yıl boyunca yapılacak Uluslararası Türkiye Açık Kick
Boks Turnuvası ( Turkish Open), Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası ve Ferdi Türkiye
Kick Boks Şampiyonaları sonucunda sporcuların elde edecekleri başarı puanına göre
yapılacaktır.
3. Sporcular Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası’nda ( Turkish Open ) ve
Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası’nda aynı sıklet ve kategoride birden fazla branşta
müsabakalara katılabileceklerdir. Birden fazla branşta müsabakaya katılan sporcular,
ayrı ayrı branşlarda yapılacak olan Ferdi Türkiye Kick Boks Şampiyonalarına da iştirak
edebileceklerdir. Ancak aynı Ferdi Türkiye Kick Boks Şampiyonasında sadece bir
branşı tercih edeceklerdir. Aksi taktirde, Milli Takım oluşturma kriterleri olan
puanlarına bir katkısı olmayacaktır.
4. Sporcuların belirtilen faaliyetlere aynı sıklet, branş ve kategoride katılmaları
mecburidir. Bu kriterlere uymayan sporcular yapılacak puanlama sisteminden
faydalanamayacak ve milli takıma gidemeyecektir.

5. Sporcu Turnuvalar / Şampiyonalar vb faaliyetler sırasında herhangi bir disiplin cezası
aldığında ceza süresince Milli Takıma katılamazlar. Bu süre içerisinde yapılacak olan

Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına puanı fazla olan bir sonraki sporcu Milli Takıma
çağrılacaktır.

6. Sporcunun Milli Takıma gidiş için yaptığı müsabakalar sonucu aldığı puanlar sadece
müsabakaların yapıldığı yıl için geçerlidir. Toplanan puanlar bir sonraki yıla
devredilemez.

7. Puanları hesaplanırken faaliyetlere aynı sıklet, branş ve kategoride katıldıkları puanları
hesaplanacağından farklı kategoride yapılan müsabakaların farklı branş ve sıklette ki
puanları birleştirilemez.

8. Yıl boyunca katıldıkları puanlama sıralamasında 1. olan sporcu Milli Takım puan
sıralamasında girdiği aynı sıklet, branş ve kategoride Milli Takımı temsil edecektir.

9. Milli Takım oluşturulmasında Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası
(Turkish Open), Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası ve Türkiye Ferdi Kick Boks
Şampiyonaları esas alınacaktır.

10. Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonasına katılım zorunludur. Katılmayan sporcular
Milli Takım oluşturma puan sistemine dahil edilmezler.

11. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasında ( Turkish Open ) ilk dört dereceye
giren sporcular ile Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasında ilk dört dereceye giren
Sporcular; İl Seçmelerine girmeden doğrudan Ferdi Türkiye Şampiyonalarına
katılacaklardır. Bu sporcular isimlerini İl Kafile Listelerine yazdıracaklardır. Bu
sporcular İl Kontenjanları dışında tutulacaklardır.

12. Şampiyonalara tam takım halinde gidilememesi vb. durumda; o yıl ki Turnuva ve
Şampiyonalara katılarak Puan sistemine dâhil olan ve en yüksek puanı alan Sporcular
arasından Milli Takımda yer alacak Sporcunun tespiti Koordinatörler Başkanlığında,
Branşların Teknik Kurulları tarafından yapılacaktır.

B- PUANLAMA SİSTEMİ
Yıl boyunca yapılacak olan faaliyetlerde Bireysel Puan sistemi kullanılacaktır.
Sporcu aynı sıklet, branş ve kategoride olmak kaydıyla, Uluslararası Türkiye Açık Kick
Boks Turnuvası ( Turkish Open), Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası ve Ferdi Türkiye
Kick Boks Şampiyonalarında; Turnuvaya/Şampiyonaya katıldığı sıklet, branş, her
kategori için ayrı ayrı değerlendirilmek üzere;
1- Turnuvada / Şampiyonada Sporcu 1. olursa 11 Puan,
2- Turnuvada / Şampiyonada Sporcu 2. olursa 7 Puan,
3- Turnuvada / Şampiyonada Sporcu 3. olursa 3’er puan alacaktır,
4- Turnuvalara / Şampiyonalara her katılım için 1’er puan,
5- Turnuvada / Şampiyonalarda her kazanılan müsabaka için 1’er puan,
6- Tur atlayan sporcu ( by çeken ) müsabaka kazanım puanını elde edemez.

C- SPORCUNUN MİLLİ TAKIMA KATILMASI
a) Puan Üstünlüğü ile Milli Takıma Direkt Gidiş
1- Sporcu aynı sıklet, branş ve kategoride olmak kaydıyla, Uluslararası Türkiye
Açık Kick Boks Turnuvası ( Turkish open ) , Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası
ve aynı kategori, sıklet ve branşın Ferdi Türkiye Kick Boks Şampiyonası
sonucunda birleştirilecek olan bireysel Puan Sıralamasına göre aynı sıklet, branş
ve kategoride 1. olan sporcu Milli Takıma davet edilecektir.
2- Sporcu aynı sıklet, branş ve kategoride olmak kaydıyla; 1. olduğu halde Milli
Takıma katılmaz, gitmez veya cezalı olması nedeniyle gidemeyecek olması
durumunda aynı sıklet, branş ve kategoride olmak kaydıyla, puanı fazla olan bir
sonraki sporcu Milli Takıma davet edilecektir.
3- Sporcu aynı kategori de birden fazla branşta 1. olmuş ise sadece hangi branşta
gideceğine karar verecektir. Bu sporcunun birinci olduğu diğer branşta ise puanı
fazla olan bir sonraki sporcu Milli Takıma davet edilecektir.
b) Puan Eşitliği Halinde Milli Takıma Gidiş
Aynı Sıklet, Branş ve Kategoride yapılan faaliyetler sonucunda
Turnuvalar/Şampiyonaların bitiminde Toplanan Puanlarda eşitlik olması
durumunda;
1. Puanı Eşit olan Sporculardan Ferdi Türkiye Kick Boks Şampiyonasında 1. Olan
Sporcu,
2. Puanı Eşit olan Sporculardan Her İkisi de Ferdi Türkiye Kick Boks
Şampiyonasında 1. si değilse sırayla;
a) Türkiye Şampiyonaları dışında yapılan Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks
Turnuva (Turkish Open) Birincisi, yine eşitlik var ise;
b) Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası birincisi Milli Takıma davet edilecektir.
c) a ve b şıklarından herhangi biri sağlanmamışsa ve yine puan eşitliği olması
durumunda Yıl boyunca Yapılan Turnuvalarda / Şampiyonalarda
kazandıkları toplam maç sayısı üstünlüğüne göre Milli Takıma davet
edilecektir.
d) Tüm koşullar altında yine de puan eşitliğinin ortaya çıkması halinde ise Milli
Takımda yer alacak sporcunun tespiti, ilgili Koordinatörler Başkanlığında
Branş Teknik Kurulları tarafından yapılacaktır.

