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TEKNİK TOPLANTIve TARTI 
 

Teknik Toplantı Yeri 
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 

Teknik Toplantı Tarihi 24 Mart 2022 

Teknik Toplantı Saati 19:00 

Tartı Saati 10.00/18.00 

GENEL KURALLAR 

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yarışma Talimatı ve Üniversite Sporları Federasyonu 

Disiplin Talimatı ve Etik Değerleri geçerli olacaktır. 

KATILIM – BAŞVURU 

Üniversiteler her sıklette 1 (bir) sporcu ile katılabilir. Yarışmaya katılacak kafile bilgilerini 

http://extranet.tusf.org/ adresine Üniversitelerinin Yetkili/Sorumlu kişileri aracılığıyla giriş 

yapacaklardır. Extranet’ e son giriş tarihi 10 Mart 2022’dir. 

GEREKLİ BELGELER 

Üniversite kafile sorumlularının teknik toplantıda http://extranet.tusf.org/ internet adresine kayıt 

edilen haliyle, üniversitelerinin Dekanlıklarından, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi 

Başkanlıklarından veya spor koordinatörlüklerinden imzalı/onaylı kafile listesini, öğrenci kimlik 

belgelerini ve sporcu kartı ve TÜSF Covid-19 yönergesinde belirtilen belgeleri Üniversite 

Sporları Federasyonu yetkililerine ibraz etmeleri gerekir. 

 

NOT: Konaklama ve yemek ücreti ve yer bilgileri Exranet son giriş tarihi olan 10.03.2022’den 

sonra kafilelerin toplam sayısının belirlenmesinden sonra paylaşılacaktır. 

• Sorularınız için iletişim: Prof Dr. Ali TEKİN TÜSF Temsilcisi: 0505 400 09 90 

 

AÇIKLAMALAR 

1. TEKNİK TOPLANTI: 

Müsabaka kuralları ile ilgili gelişim semineri verileceği için bütün üniversitelerin idareci ve 

antrenörlerininbu toplantıya mutlaka katılması gerekmektedir. 

2. DOKTOR KONTROLÜ-TARTI ve KURA: 

Şampiyona tartısı ve doktor kontrolünden sonra kura işlemleri yapılacaktır. Tartıda kilo 

toleransı yoktur. Tartı her gün saat 07:00’de yapılacaktır.  

Tartıya gelen sporcular; 

• Extranet listesini 

• Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun2022 yılı vizeli sporcu kartını, 

• 1 adet sporcu kartı fotokopisini, 

• Güncel öğrenci kimlik belgesini ibraz etmek zorundadırlar. 



İstenilen belgelerden herhangi birinin eksikliğinde sporcular müsabakaya alınmayacaktır. Bu 

belgelerle ilgili fakslar da kabul edilmeyecektir. Tartı mahalline, Üniversite Federasyon Temsilcisi 

ile görevli hakemlerden başkası giremez. Tartı sonucunda kilosuna erişmeyen sporcu diskalifiye 

edilecektir. Şampiyonaya katılacak sporcuların resmi federasyonu olan dövüş sporları 

dallarından birinde lisanslı sporcu olmaları ve bu lisansların üniversite idarecilerince ibraz 

edilmesi gerekmektedir. 

3. YAŞ ve KATEGORİLER: 
 

Erkekler ve kadınlarda 17-28 yaş aralığında olmak gerekir (1 Ocak 1994 tarihinde doğan kişiler). 18 

yaş altı üniversite öğrencileri veli izin belgesi ile yarışmalara katılabilirler.  

SANDA 

 

SANDA (ERKEKLER) 48-52-56-60-65-70-75-80-85-90-+90 

SANDA (KADINLAR) 48-52-56-60-65-70-75-+75 

 

Müsabaka Süreleri: 

Sanda müsabakaları 2 dakikadan 3 raunt yapılır, dinlenme araları 1 dakikadır. Ancak katılımcıların 
durumuna göre Merkez Hakem Kurulunca süre ve rauntlar düzenlenebilir 

TAO-LU  

a. MODERN TAOLU YARIŞMA KATEGORİLERİ: 

Changquan :32 form 1.guidin 2-3 guidinopsionelformlarbirlikteyarışacaktır 

Nanquan : 32 form 1.guidin 2.guidinopsionelformlarbirlikteyarışacaktır 

Jianshu : 32 form 1.guidin 2-3 guidinopsionelformlarbirlikteyarışacaktır 

Daosuhu : 32 form 1.guidin 2-3 guidinopsionelformlarbirlikteyarışacaktır 

Gunshu : 32 form 1.guidin 2-3 guidinopsionelformlarbirlikteyarışacaktır 

Qianshu : 32 form 1.guidin 2-3 guidinopsionelformlarbirlikteyarışacaktır 

Nangun : 32 form 1.guidin 2.guidinopsionelformlarbirlikteyarışacaktır 

Nandao : 32 form 1.guidin 2.guidinopsionelformlarbirlikteyarışacaktır 

Duilian : Açıkel ve silahlı duilan formlar birlikte yarışacaktır 

Taichiquan : Modern formlar birlikte yarışacaktır 

Taichijian : Modern formlar birlikte yarışacaktır 

•  Müsabakalarda ilk 3 dereceye giren (1.2.3.3.) sporculara madalya verilecektir.  

• Müsabakalarda ilk üç dereceye giren (1.2.3.) Üniversitelere kupa edilecektir. 

b. GELENEKSEL TAO-LU YARIŞMA KATEGORİLERİ 

1. Grup: Geleneksel Taichiquan 

 Chen, Yang, Sun, Wu, Wu (Hao), Li, Wudang Zhaobao, Aletli Taichiquan 

2. Grup: GelenekselBagua, Xingyi, Bajiguan, Açık el, Silah, Duilian 

3. Grup: GelenekselNanquan 

GelenekselGuandong, Fuijian, Sichuan-Nanquanokulstilleri (Hong, Li, Mo, Cailifo) Açık el, Silah, 

Duilian 

4. Grup: GelenekselShaolinquan 

Açık el, Silahlı, Duilian 

5. Grup: GelenekselTaklitStilleri: 

 Houquan, Yinzhuquan, zuiquan, Tanglangquan, Ditanquan, Zonghequan, Minghequan, Açık el, 

Silahlı, Duilian 

6. Grup: GelenekselTongbeiquan, Fanziquan, Chuojiao, Pigua,Açık el, silahlı, Duilian 



7. Grup: GelenekselYongchun (Wing chun) 

8. Grup: DiğerGeleneksel Stiller 

 Chaquan-Huaquan, Bauquan, Bamei(Pakmei), Liuhequan, Gongliquan, Yueliaquan, Wudangquan 

• GelenekselaçıkellerTaichiquangruplarıbirlikteyarışacaktır. 

• Gelenekselaçıkeller 2.grup 3.grup 4.grup 5.grup 6.grup 7.grup 8.grupbirlikteyarışacaktır 

• GelenekselkısasilahlarTaichijiangrububirlikteyarışacaktır 

• Gelenekselkısasilahlar (jianshu-Daosuhu-Shuangdao-Shuangjian-Yelpaze) 

birlikteyarışacaktır. 

• Gelenekseluzunsilahlar (Gunshu-Qiangshu-Nangun-Dadao-Pudao) birlikteyarışacaktır. 

• Gelenekseloynarsilahlarbirlikteyarışacaktır. 

 

Not: Yarışmalarda pandemi kuralları göz önünde bulundurularak bir sporcu en fazla 4 

kategoride yarışabilir.2 Açık el ,1 Kısa Silah,1 Uzun Silah. (Yeterli Sayıda sporcu olmaması 

durumunda açık eller ve silahlı stillerinde tüm olarak birleştirmeye 

gidilebilecektir.Yarışmalarda Geleneksel Stiller Modern Stillerle birleştirilecektir.Güney ekolü 

geleneksel Stil ise Nan Quan grubuyla,Kuzey Ekolü geleneksel stillier ise  Chang Quan 

grubuyla, içsel metodlar taichi grubuyla ,silahlarda kendi gruplarına göre kısa silah,uzun silah 

gibi.)Taolu yarışma gruplarında sporcu sayılarının yeterli olmaması,bir kişi veya az olması 

durumunda ise boş elller ve silahlı gruplar tüm stillerde birleştirilebilecektir. 
 

 

Müsabaka Süreleri 

Modern formlarda 1dk.20sn. zaman şartı aranır.Geleneksel formlar 50 saniyeden az, 2 dakikadan fazla 

olamaz.Dörtkişi denazolan kategorilerde birleştirme yapılacaktır. 

4. ŞAMPİYONAYA KATILACAK ÜNİVERSİTELERİN SPORCU KONTENJANLARI:  
Üniversiteler Şampiyonaya her sıklette 1 (bir) sporcu ile katılabilir. Sporcular Üniversite Yönetiminden 
onaylı kafile listelerinde bulundukları sıklette tartıya ve müsabakalara kabul edilecek olup, listede 
belirtilen sıkletlerin haricinde alt veya üst sıklete geçiş yapamayacaklardır. Üniversitelerinden onaylı 
kafile listelerinde bilgileri bulunmayan sporcular müsabakaya alınmayacaktır. Sporcular müsabakaya 
tek branşta katılabilirler. Listeler onaylandıktan sonra üzerinde yapılan eklenti, silinti, kazıntı ve tahrifat 
tespit edildiğinde geçersiz sayılacaktır. 
6.  MÜSABAKA MALZEMELERİ  
Sporcular aşağıda yazılı olan müsabaka koruyucu malzemeleri ile kıyafetlerini giymek zorundadırlar. 
Aksi takdirde sporcular müsabakalara alınmayacaktır. Müsabaka sonunda hakem tarafından yapılan 
kontrollerde bu malzemelerden birinin olmadığı tespit edildiğinde sporcu puanlarına bakılmaksızın 
hükmen yenik sayılacaktır. 

Müsabakalarda kullanılacak malzemeler sporcuların kendileri tarafından temin edilecektir. 

 

SANDA MÜSABAKA MALZEMELERİ 

Kask ve safeguard  Sporcunun köşesine göre kırmızı veya mavi olmalıdır 

Dişlik Mecburidir. Tam olması gerekir 

Bandaj Mecburidir. Çift bandaj kullanılamaz. 

Eldiven 

Erkek (65 kg. kadar 8 OZ, daha üst kilolarda 10 OZ) 

Kadın (Tüm kilolarda 8 OZ) 



Kogi Mecburidir. 

Şort ve tişört 

Sporcunun köşesine göre kırmızı veya mavi olmalıdır. 

Erkekler şort altına diz boyunda tayt giymelidir.  

Kadınlar uzun veya yarım kol tişört giymelidir. 

Kadınlar Wushu Pantolonu  giymelidir.  



ÖNEMLİ HUSUSLAR: 

 

a) 24 Mart 2022 tarihinde saat 13:00’de hakem toplantısı yapılacaktır. Bu toplantıya katılmayan 
hakemlere görev verilmeyecektir. Müsabakalar her gün saat 10:00’da başlayacaktır. Gerekli görüldüğü 
hallerde müsabaka başlama ve bitiş saati Merkez Hakem Kurulu tarafından değiştirilebilecektir.  
b) 25 Mart 2022 tarihinde saat 14:00’de müsabakaların açılış seremonisi yapılacaktır. Seremoniye 
şampiyonaya katılan bütün üniversitelerin kafileleri katılacaktır.   
c) Müsabakalarda yapılacak itiraz 300,00-TL verilmek suretiyle dilekçe ile Tertip Kurulu’na 
yapılacaktır. İtirazın haklı bulunması durumunda ilgiliye itiraz ücreti iade edilecektir. İtirazın haksız 
bulunması halinde itiraz ücreti Üniversite Sporları Federasyonu hesabına gelir olarak kaydedilecektir.  
d) Müsabaka esnasında sportmenlik dışı davranışta bulunanlar ile gereksiz itirazlarıyla hakemve 

görevlilere gayri ahlaki davranışlarda bulunup müsabakaların ahengini bozan idareci, antrenör ve 

sporcular, Federasyon Disiplin Kuruluna sevk edilir. 

e) Sanda müsabakalarında ilk 3 dereceye giren (1.2.3.3.) sporculara madalya ve madalya 

sıralamasında ilk üçe giren (1.2.3.) üniversitelere kupa verilecektir. 

f) Dopingli bulunan sporcular ceza kuruluna sevk edilecektir. 

g) Diş teli takılmış olan sporcular Diş Doktorlarından “Wushu müsabakası yapmasında sakınca 

yoktur” kaşeli ve ıslak imzalı onayın aslını tartı esnasında, ibraz etmek zorundadırlar. 

h) Müsabaka talimatında yer almayan konularda karar mercii Üniversite Sporları Federasyonu 

yetkilileridir. 

i) Ek- A’da yer alan sporcu sağlık muayene taahhütnamesinin her sporcu tarafından doldurularak 

doktor kontrolü esnasında teslim edilmesi gerekmektedir.  

j) Müsabakalara katılacak olan sporcuların 1 İdareci ya da 1 Antrenör 

bulundurmaları zorunludur.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 



 
 
 

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU  
WUSHU KAFİLE LİSTESİ 

 

  
Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonasına Üniversitemizi temsilen aşağıda adı soyadı yazılı idareci, 
antrenör ve sporcuların katılmaları uygun görülmüştür. 
 
Bilgilerinize arz ederim. 
 

• TÜSF Extranet Kafile Listeleri Teknik Toplantıda ibraz edilecek olup, aşağıdaki liste sadece 
sporcu sıkletlerini belirtir niteliktedir. 

 
 
ÜNİVERSİTE ADI:   
İDARECİ:    
ANTRENÖR:    
ANTRENÖR:  

 

SANDA (KADIN-ERKEK)  SPORCU KATILIM FORMU 

S.No Adı ve Soyadı Sıkleti (kg.) Doğum Tarihi Bağlı Olduğu Üniversite 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     



 
SKSD BAŞKANI 

ONAY 

EK-A: SPORCU SAĞLIK TAAHHÜTNAMESİ 

 

 

 

 

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. 

 

Sporcunun Adı ve Soyadı:       Sporcunun İmzası:  

 

Tarih: ……./……../ 2022  

 

 

 

 

 

 

Daha önce aşağıdaki nedenlerle hekime ya da hastaneye başvurdunuz mu? 

Sağlık Sorunu                                  Evet Hayır 

Kalp rahatsızlığı  (     ) (     ) 

Kalp romatizması (     ) (     ) 

Akut eklem romatizması (     ) (     ) 

Yüksek ya da düşük tansiyon (     ) (     ) 

Astım veya diğer solunum hastalığı  (     ) (     ) 

Kan hastalıkları, kansızlık  (     ) (     ) 

Varis, basur, damar iltihabı (     ) (     ) 

Diyabet (şeker hastalığı) (     ) (     ) 

Epilepsi (sara) (     ) (     ) 

Guatr (     ) (     ) 

Sarılık (Hepatit A, B, veya C) (     ) (     ) 

Zührevi (cinsel yolla bulaşan) hastalıklar (     ) (     ) 

Böbrek-mesane hastalıkları (kum, taş vb.) (     ) (     ) 

Migren (     ) (     ) 

Kulak, kurun boğaz sorunları (sinüzit, bademcik vb.) (     ) (     ) 

Cilt hasatlığı (egzama, mantar, siğil, uçuk vb.) (     ) (     ) 

Sıtma  (     ) (     ) 

Diğer eklem hastalıkları (     ) (     ) 

Fıtık (     ) (     ) 

Gözlük- kontak lens kullanıyor musunuz? (     ) (     ) 

Herhangi bir işitme sorununuz var mı? (     ) (     ) 

Bunun için bir aparat kullanıyor musunuz? (     ) (     ) 

Böbreğiniz iki tane mi?  (     ) (     ) 

Testisiniz iki tane mi? (     ) (     ) 

Gıda-ilaç alerjisi (     ) (     ) 

Hamilelik şüpheniz var mı? (      ) (      ) 


