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5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI  
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Belge Tanımlamaları 

Başlık Spor El Kitabı - Judo 
 

 
 

Özet 
Bu belge, Judo Müsabakaları gereksinimlerinin ve teknik 
yönergelerinin bir özetini sunar 

Versiyon 1.3 

Yayımlanma Tarihi 14.01.2022 

Durum Son Hali 

Doküman Sahibi  Halis Yunus ERSOZ 

Düzenleyenin İsmi  Fatih UYSAL 

Düzenleyen Organizasyonun Adı  TISGOC 

Konu Kategorisi Spor - Teknik 

Erişim Kısıtlamaları  TISGOC gizlilik derecesi bulunmamaktadır. 

 

Belge Revizyon Geçmişi 

Sürüm Tarih Yazar Akış Özeti 

1.0 08.10.2021 Türkiye Judo Federasyonu İlk Taslak 

1.1 12.11.2021 Spor Direktörlüğü Genel Yorumlar ve Gözden Geçirme  

1.2 17.12.2021 ISSF Genel Yorumlar ve Gözden Geçirme  

1.3 24.01.2022 Uluslararası Judo Federasyonu Son Hali 
 

Kısaltmalar ve Terminoloji 

Başlık Kısaltmalar Notlar 

İslami Dayanışma Sporları Federasyonu ISSF  

Türkiye İslami Dayanışma Oyunları Organizasyon Komitesi TISGOC  

5. Konya İslami Dayanışma Oyunları  KONYA 2021  

Ulusal Olimpiyat Komitesi NOC  

Uluslararası Judo Federasyonu  IJF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEKNİK KURALLAR 
1. MÜSABAKA KURALLARI VE YÖNETMELİKLER 

1.1 5.İslami Dayanışma Oyunları Konya 2021, IJF Spor ve Organizasyon, IJF Hakem kuralları ve 
IJF Anti-Doping kurallarının son uygulamaları uyarınca gerçekleşecektir. 
1.2 Kuralların yorumlanması konusunda herhangi bir çelişki olması durumunda, kuralların 
İngilizce versiyonu bağlayıcı olarak kabul edilecektir. Yönetmeliklerin kapsamadığı hususlar 
aşağıdaki gibi ele alınacaktır. 
1.3 Genel Konular için, İslami Dayanışma Oyunları Yönetmelikleri, Genel Kurallar ve Teknik el 
kitabına başvurulmalıdır. 
 
2. MÜSABAKA YÖNETİMİ 
2.1 Yarışmalar, Türkiye İslami Dayanışma Oyunları Organizasyon Komitesi tarafından IJF, 
Kurallara uygun olarak ve Teknik Komitenin gözetiminde düzenlenecektir. 
2.2 Teknik Delegeler, IJF tarafından atanır. IJF, Hakemler Komitesini belirleyecektir. 
2.3 Türkiye Judo Federasyonu, Ulusal Teknik Görevlilerin görevlendirilmesinde yardımcı 
olacaktır. 
 
3. YER VE MÜSABAKA TAKVİMİ 
3.1 Judo müsabakaları 15-17 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Müsabakalar 
Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılacaktır. 
3.2 Organizasyon komitesi tarafından yapılan ve oyunlara katılan ekiplere verilecek bir 
programa göre katılımcı ekipler için antrenman salonu hazırlanacaktır.  
 
4. TEKNİK TOPLANTI 
4.1 Teknik Toplantı, yarışmanın başlamasından bir gün önce yapılacaktır. 
Toplantıya katılanlar: 
-Teknik Delege 
-Hakem Komitesi temsilcileri ve hakemler. 
-Her katılımcı ekibin iki üyesi (İdareci ve Antrenör). 
 
5. MÜSABAKA VE KATILIM 
5.1 Bireysel müsabakalarda her ülke, tüm ağırlık kategorilerinde en fazla on dört sporcu, en 
fazla yedi (7) erkek ve yedi (7) kadın yarıştırma hakkına sahiptir. Ülkelerin her sıklet başına en 
fazla iki (2) sporcu ile katılmasına izin verilir. 
5.2 Sporcular, kayıtlı olduğu ülkenin Milli Olimpiyat Komitesi'nin vatandaşlığına sahip 
olmalıdır. Uygunluk için sporcunun resmi belgesi olarak sadece bireysel pasaportlar 
kullanılacaktır. Toplu pasaport kullanılmayacaktır. 
5.3 Sporcular IJF Kimlik (ID) kart numarasına sahip olmalıdır. 
5.4 Judo müsabakaları için ön eleme olmadığı not edilmelidir. 
5.5 Judo Sıkletleri;      

 
 
 
 
 
 
 
 

 Erkek Kadın 

1 -60kg. -48 kg 

2 -66kg. -52 kg 

3 -73kg -57 kg 

4 -81kg -63 kg. 

5 -90kg -70 kg. 

6 -100 kg -78 kg. 

7 +100 kg +78 kg. 



5.6 Sekiz takım kadınlar için müsabakaya, on takım erkekler için müsabakaya katılacaktır. 
Mevcut IJF Dünya Sıralaması, takım yarışmasında dört takımın kalifikasyona girmesi için 
değerlendirecektir. Diğer tüm takımlar için kura çekilecektir. Takımlar, her resmi takım ağırlık 
kategorisinde bir olmak üzere beş sporcudan oluşur. Takım yarışması en hafif olandan en ağır 
olan sıklete göre gerçekleşir. 
5.8 Takım müsabakalarında sıkletler şu şekildedir; 

KATEGORİ SIKLET 

Kadınlar -52 kg. -57 kg. -63 kg. -70 kg. +70 kg. 

Erkekler -66 kg. -73 kg. -81 kg. -90 kg. +90 kg. 

 
6. MÜSABAKA FORMATI 
6.1 Çeyrek finalli (son sekiz) başlayan repesaj ve eleme usulü tek tip rekabet sistemi olacaktır. 
Tüm kategoriler için sporcular “kura” ile iki kısma bölünecek ve altın madalya için yarışacak iki 
finalist çıkarmak için bir eleme sistemi kullanılacaktır. Çeyrek finalde mağlup edilen sporcular 
iki repesaj yarışmasında yarışacak: 
* Bu iki repesaj müsabakasının her birini kazananlar, karşılık gelen tablonun yarı final 
yarışmasının kaybedenlerine karşı bronz madalya yarışmalarında yarışacaklar. 
-Bu yarışmaların kazananlar (2) üçüncü olur. 
-Kaybedenler (2) beşinci sıradadır. 
-Repesaj yarışmalarının kaybedenleri (2) yedinci sıradadır. Kura kağıdında üstteki sporcu beyaz 
bir judogi ve altındaki sporcu mavi bir judogi ile mindere çıkacaktır. 
6.2 Düşük Sayılı Kategoriler için IJF Düzenlemeleri (2-5 sporcu veya takım):  
     6.2.1 5 sporcu ya da takımlı durumda: 
* Tablonun bir tarafında iki (2) sporcu, finale kalmak için, tablonun diğer tarafındaki diğer üçlü 
onlarla eşleşmek için round robin sisteminde yarışır. 
* Tek yarışmanın mağlup sporcusu, bronz madalya (sadece bir bronz madalya verilir) için round 
robin usulü elemesinden gelen ikincisi ile yarışmak zorundadır. 
* Tek yarışmanın galibi, altın ve gümüş için robin sisteminden gelen kazanan ile karşılaşır. 
     6.2.2 4 sporculu yarışlarda: 
Tek bronz madalya için iki kaybeden arasında bir yarışma ve altın ve gümüş madalya için iki 
kazanan arasında bir yarışma. 
     6.2.3 3 sporculu yarışlarda: 
. Round Robin usülü tüm sporcular birbiri ile yarışır. Birinci ve en iyi ikinci final için yarışır.3.'lük 
tek bir maç kazanılması durumunda verilir. 
     6.2.4 2 sporculu yarışlarda: 
Altın ve Gümüş madalya maçı yapılır. Ancak rakiplerden biri tartıdan geçemezse fusen gachi 
ile maçı tek kişi kazanmış sayılır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. MÜSABAKA PROGRAMI 
7.1 Aşağıda özetlenen yarışma programı verilmiştir. Müsabaka yaklaştığında ayrıntılı bir sürüm 
yayınlanacak. 
 

Tarih Program 

 
 
 
14 Ağustos 2022 

Akreditasyon 

Teknik Toplantı - Kura 

Hakem Toplantısı 

Resmi Olmayan Tartı 

Resmi Tartı 

Erkekler -60 kg. , -66 kg. , -73 kg. 

Kadınlar -48 kg. , -52 kg. , -57 kg. , -63 kg. 

 

 

 

 

 

8. EKİPMAN 
8.1 Organizasyon Komitesi, yarışma aparatlarını ve ekipmanlarını IJF Kurallarına uygun olarak 
sağlayacaktır. 
 
9. KIYAFET 
9.1 Aşağıdaki kurallar zorunlu tutulacaktır: 

Tarih Program 

 
 
 
 
 
15 Ağustos 2022 

Bireysel Müsabakalar 

Judo 

Erkekler -60 kg. , -66 kg. , -73 kg. 

Kadınlar -48 kg. , -52 kg. , -57 kg. , -63 kg. 

 

Finaller 

Resmi Olmayan Tartı 

Resmi Tartı 

Erkekler -81 kg. , -90 kg. , -100 kg. , +100 kg. 

Kadınlar -70 kg. , -78 kg. , +78 kg. 

Tarih Program 

 
 
16 Ağustos 2022 

Bireysel Müsabakalar 

Judo 

Erkekler -81 kg. , -90 kg. , -100 kg. , +100 kg. 

Kadınlar -70 kg. , -78 kg. , +78 kg.  

 

Tarih Program 

 
 
17 Ağustos 2022 

Takım Müsabakaları 

Judo 

Erkekler -66 kg. , -73 kg. , -81 kg. , 90 kg. , +90 kg. 

Kadınlar -52 kg. , -57 kg. , -63 kg. , 70 kg. , +70 kg.  



9.2 Approvedli judogi: Sporcular IJF approvedli judogi kullanması zorunludur. Tedarikçi 
markalar: Greenhill, SFJAM NORIS, DANRHO, MIZUNO, Double D Adidas, KAPPA, Fighting Film, 
Budo Sport AG, ESSIMO, MATSURU, TOYO MARTIAL ARTS, KUSAKURA, DAEO. 
9.3 Judogi Kontrol: IJF Eğitim Komisyonu yarışmalardan önce sokuteiki ölçüm aletini 
kullnacaktır. Judogi'de, tahrif edilemeyen optik kodlu bir IJF Resmi Etiketi "ONAYLI JUDOGI" 
(kırmızı kenarlıklar) bulunmalıdır. Etiket optik bir lamba ile kontrol edilecektir. Kemerler, IJF 
resmi etiketine (mavi veya kırmızı kenarlıklar) sahip olmalıdır. Yarışma giyim ürünlerinin 
(ceket, pantolon ve kemer) her birinin bir IJF resmi etiketi olmalıdır 
9.4 Backnumber: Her yarışmacı, judosunun arkasında soyadını ve Milli Olimpiyat Komitesi 
kısaltmasını taşıyan bir backnumber dikmekle yükümlüdür. Yatay olarak sabitlenmeli ve 
judojinin arkasında ortalanmalıdır. Yakanın altından 3 cm mesafede yerleştirilmelidirler. 
Yalnızca https://www.officialbacknumber.com/ adresinden sipariş edilebilir. 
9.5 Reklam: Yarışmacılar ceketlerinin arkasında IJF'yi ve etkinliğin adanmış sponsorlarını 
taşımalıdır. Judogi reklam kullanımı IJF düzenlemelerine uygun olmalıdır. SOR(Spor 
Organizasyon Rehberi), ek C'ye bakınız. 
9.6 Ulusal Bayrak: Sporcular ulusal bayraklarını ceketin sol ön tarafında 100 cm²'lik bir 
alanda bulundurmalıdır. 
9.7 Organizasyon komitesi yedek Judogi bulundurmalıdır 
9.8 Judogi Denetimi: Judogi her akşam eğitim ekibi tarafından denetlenecek. Kontrol işlemi 
resmi olmayan tartıdan yarım saat önce başlayacak ve resmi tartı zamanı sona erecektir. 
 
10. MADALYALAR, SERTİFİKALAR  VE ÖDÜL TÖRENİ  
10.1 Madalya seremoni törenleri her müsabaka finalinin bitiminden hemen sonra yapılacaktır. 
10.2 Kazananlar seremoni eşofmanlarını veya Ulusal Olimpiyat Komitelerinin resmi 
 üniformalarını giyeceklerdir. 
10.3 Her sıklet ve kategoride bir Altın, bir gümüş ve iki bronz madalya verilecektir. 
1.-8. derece arasındaki sporcular sertifika ile ödüllendirilecektir. 

http://www.officialbacknumber.com/

