
 
2019 YILI KARATE FEDERASYONU KYOKUSHIN STİLİ HAKEM VİZE VE SEVİYE TESPİT SINAVI REGLAMANI 

 
1- Yapılacak olan kata, kumite vize ve seviye tespit sınavlarına; 2019 yılı faaliyetlerinde Kyokushin Karate Stili Oyun Kurallarını 
uygulayacak Federasyon faaliyetlerinde görev almak isteyen Aday, Bölge, Milli ve Uluslararası Hakemlerinin tamamının katılma 

zorunluluğu vardır.  
 
2- Aday, Bölge, Milli ve Uluslararası Hakemlerin İl, Bölge ve Ulusal Vize ücreti 300 TL yi, Federasyonumuz hesabına yatırmaları 

gerekmektedir.  
 
3- Federasyonumuzun Vize Seminerine katılacak olan hakemler federasyon hesabına 11 Ocak 2019 tarihine kadar Vize ücretini 

yatıracaklardır. Ayrıca bu vizede Adaydan Bölge hakemliğine terfi sınavına girmek isteyenler 200, Bölgeden Milli Hakemlik sınavına 
girmek isteyenler 300 TL federasyonun hesabına yatıracaklardır.  
 
4- Bölge Hakemliğine terfi edecekler 70 puan ve üstü, Milli Hakemliğine terfi edeceklerin 80 puan ve üstü almak zorundadır.  

 
5- Kata Hakemi olabilmek için en az 2.Dan ve Milli Hakem olma şartı vardır.  

 
6- Kumite yazılı sınav için 80 puan ve üstü almak zorundadır.  

 
7- Kata Hakemliği için 80 ve üstü puan almak zorunludur. Kata sınavına girecek olan hakemler, 1 (bir) kata çizecek olup, uygun 
olmayanlar 2.nci (iki) katayı çizeceklerdir. (Adaylar istediği Kata’yı çizebilirler.)  

 
8- Şampiyonalarda görevlendirmeleri hakemlerin kata - kumite hakemliği dikkate alınarak yapılacaktır.  

 
9- Vize ve terfii sınavına katılan Hakemler, İl, Bölge ve Türkiye Şampiyonalarında görev alacaklardır.  

 
10- Yıl içerisinde Merkez Hakem Kurulu tarafından şampiyonalarda görevlendirilen hakemlerin mazeretsiz olarak 3 (Üç) kez maça 

gelmemeleri durumunda, o yıl içerisinde görev verilmeyecektir.  
 
11- Yıl içerisinde Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda hakem görevlendirmeleri vizeli hakemler arasından Merkez Hakem Kurulu 

tarafından yapılacaktır. İhtiyaç olduğu takdirde müsabakanın düzenlendiği ilden 2019 Yılı Federasyon Vize Seminerine katılan ve 
ilinde vizesini yapan hakemler arasından Masa Hakemi olarak görev verilebilir.  
 
12- Terfilere katılacak olan hakemler hakem ve dan diplomalarının fotokopisini kayıtta ibraz etmek zorundadır. 

13- Yapılacak olan 2019 yılı vize seminerinde Adaydan-Bölgeye ve Bölgeden-Milli Hakemliğe terfi sınavları da yapılacaktır. Terfi 

bekleme süresi Aday hakemliğinden Bölge Hakemliğine geçiş için en az 1 yıl ve bölge hakemliğinden Milli Hakemliğe geçiş için en 
az 2 yıldır. Bu süre Milli Sporcularda (belgelemek şartı ile) 1 yıl olarak uygulanır.  
 
14- Bütün Hakemler resmi Hakem kıyafet yönetmeliğine uymak zorundadır. Tüm Hakemler hakem kıyafetlerini  

ve Kata Hakemlik sınavına katılacak olanlar Karate elbiselerini getireceklerdir.  
 
15- Hakem vize ve seviye tespit sınavı, seminer programı ve şampiyona sınav programına uymayan hakemler Türkiye 

Şampiyonasında görev yapacak hakem listesine alınmayacaktır. 

 

 


