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Tüm IFMA Sanal Şampiyona Teknik Yetkililerinin yarışmanın bütünlüğünün IFMA'nın en yüksek 
standartlarında tutulmasını sağlabilmesi için bu yönergeleri izlemesi önemlidir.

• Tüm hakemler düzgün IFMA R&J Üniforma (açık mavi gömlek ve papyon)  giyilmelidir.

• Hakemlerin yarışmayı izlemek için dizüstü bilgisayar ile bağlantı kurmaları gerekecektir.

• İdeal olarak, tablet veya akıllı telefon gibi ikinci bir akıllı cihaz sisteme puanları girmek için 
kullanılmalıdır.

• Alternatif olarak, hakemler hem rekabeti görüntülemek hem de puanları girmek için yalnızca 
dizüstü bilgisayarı kullanabilir, ancak bu tarayıcı pencerelerini değiştirmeyi gerektirir.
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PUANLAMA SİSTEMİ

Wai Kru Performansları aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir:

1. "Yarışma alanı düzeni" için 1 puan: yarışma için oluşturulmuş alan 
doğru mu... Kamera mesafesi, ışık, vb.

2. Zamanlama için 1 puan: Kim 3 dakika sınırı içinde tam bir wai kru 
gerçekleştirebilmek için zaman yönetimini ayarlamada daha iyi

3. Doğru kıyafetler için 1 puan: Kim daha iyi bir kostüme sahip
4. Sikletlere göre belirlenen zorunlu duruşların yerine getirilmesi için 2 

puan (büyükler (senior) /veteranlar (masters))
5. Denge için 2 puan: Dengesi daha iyi olan
6. Duruş kalitesi için 2 puan: Kim daha iyi bir duruşa sahip
7. Değişkenlik & Akıcılık için 1 puan
8. Toplamda 10 puan

ÖRNEK WAI KRU MÜSABAKASI

Etkinlik oluşturma aşamasında, IFMA ekibi, 
bu disiplin yarışmasını sanal bir formatta 
yürütmenin biçimini, puanlama sistemini ve 
rekabet yönetimi özelliklerini geliştirmemize 
yardımcı olmak için bir dizi örnek müsabaka 
düzenledi.
Ek bilgileri kavramak için, buradan izleyin: SKOR TABLOSUNU İNDİRİN

ÖRNEK  WAI KRU MÜSABAKASINI İZLE

https://drive.google.com/file/d/1WGlQkB_P6MWWXzBvlwuyJdnSdpcpJIYq/view?usp=drivesdk
https://youtu.be/MIudvLIdXWE
https://youtu.be/MIudvLIdXWE
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PUANLAMA SİSTEMİ

Gölge Boksu müsabakaları 
aşağıdaki kriterlere göre 
değerlendirilecektir:
• 8 muaythai uzuv kullanımı
• Teknik
• Hareket
• Denge
• Savunma
• Kombinasyonlar
• Tek bir vuruş değil
Her raund için, değerlendirme 
odağı :
• Raund 1: Isınma/Warm-up
• Raund 2: Karşı Atak & Savunma
• Raund 3: Hız & Güç

SKOR TABLOSUNU İNDİRİN

https://drive.google.com/file/d/1VycSm23tnvcd4KR87lz02xFfDLA2ZV40/view?usp=drivesdk
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PUAN DAĞILIMI
Gölge Boksu Müsabakası için örnek puan tablosuna bir göz atalım
• Verilen puanlama sistemini kullanarak, her raund için her yarışmacıya puan verin
• Belirlenen alanlardaki puanları skor kartına kaydedin 
• Raund puanlamada 10 puan sistemini kullanın

• Tüm raundların toplam skorunu toplayın

• 10 puan sistemini kullanarak, toplam puanı temel alarak genel galibiyet puanını oluşturun. 

ÖRNEK GÖLGE BOKSU MÜSABAKASI

Etkinlik oluşturma aşamasında, IFMA ekibi, bu disiplin yarışmasını 
sanal bir formatta yürütmenin biçimini, puanlama sistemini ve 
rekabet yönetimi özelliklerini geliştirmemize yardımcı olmak için bir 
dizi örnek müsabaka düzenledi.
Ek bilgileri kavramak için, buradan izleyin:

ÖRNEK GÖLGE BOKSU MÜSABAKASINI İZLE

https://youtu.be/Ad-NkGGfl_I
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VIDEO IZLE VIDEO IZLE VIDEO IZLE VIDEO IZLE VIDEO IZLE VIDEO IZLE

VIDEO IZLE VIDEO IZLE VIDEO IZLE VIDEO IZLE VIDEO IZLE VIDEO IZLE

https://www.youtube.com/watch?v=v_ZC8HHMg0I&list=PL0i_8ZD5GVwzIP1rkC9WHXC3pnXutV48M&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=zs6UEILam-I&list=PL0i_8ZD5GVwxPLPRtx3Y-GF7OvvGCttXM&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=BGY9nkkdsxI&list=PL0i_8ZD5GVwzIP1rkC9WHXC3pnXutV48M&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=lYh5w-iSJvc&list=PL0i_8ZD5GVwzIP1rkC9WHXC3pnXutV48M&index=6&t=0s
https://youtu.be/A-rPpN0LF7k
https://www.youtube.com/watch?v=1p9haiQPHtw&list=PL0i_8ZD5GVwzIP1rkC9WHXC3pnXutV48M&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FrZj0IO5zWs&list=PL0i_8ZD5GVwzIP1rkC9WHXC3pnXutV48M&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=22Jkqy27naA&list=PL0i_8ZD5GVwxPLPRtx3Y-GF7OvvGCttXM&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=mB7WjNp9rNY&list=PL0i_8ZD5GVwzIP1rkC9WHXC3pnXutV48M&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=evFUt3YJtlg&list=PL0i_8ZD5GVwzIP1rkC9WHXC3pnXutV48M&index=11&t=0s
https://youtu.be/AfPUC7QhY2s
https://youtu.be/bt1hBtQNVNg
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VIDEO IZLE VIDEO IZLE VIDEO IZLE VIDEO IZLE VIDEO IZLE VIDEO IZLE

VIDEO IZLE VIDEO IZLE VIDEO IZLE VIDEO IZLE VIDEO IZLE VIDEO IZLE

https://www.youtube.com/watch?v=v_ZC8HHMg0I&list=PL0i_8ZD5GVwzIP1rkC9WHXC3pnXutV48M&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=IFLG8OCCG7c&list=PL0i_8ZD5GVwxPLPRtx3Y-GF7OvvGCttXM&index=13&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=BGY9nkkdsxI&list=PL0i_8ZD5GVwzIP1rkC9WHXC3pnXutV48M&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=lYh5w-iSJvc&list=PL0i_8ZD5GVwzIP1rkC9WHXC3pnXutV48M&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=0vQr1ttXTOE&list=PL0i_8ZD5GVwxPLPRtx3Y-GF7OvvGCttXM&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=1p9haiQPHtw&list=PL0i_8ZD5GVwzIP1rkC9WHXC3pnXutV48M&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=pY3xEdBXYWw&list=PL0i_8ZD5GVwxPLPRtx3Y-GF7OvvGCttXM&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=22Jkqy27naA&list=PL0i_8ZD5GVwxPLPRtx3Y-GF7OvvGCttXM&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ua3b2PYXycw&list=PL0i_8ZD5GVwxPLPRtx3Y-GF7OvvGCttXM&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=-Gy0DC7PPz4&list=PL0i_8ZD5GVwxPLPRtx3Y-GF7OvvGCttXM&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=zs6UEILam-I&list=PL0i_8ZD5GVwxPLPRtx3Y-GF7OvvGCttXM&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=wli-5E2INz0&list=PL0i_8ZD5GVwxPLPRtx3Y-GF7OvvGCttXM&index=3&t=0s
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PUANLAMA SİSTEMİ

Bu yarışma, yarışmacının güç, kuvvet ve dayanıklılık 
düzeyini, belirlenen egzersiz performanslarına göre 
değerlendirmeye odaklanacaktır.

Puanlama için ideal bir tekrarın nasıl yapılması 
gerektiğini anladığınızdan emin olmak için lütfen 
egzersizlerin her birinin tüm VIDEO kliplerini 
izlemeyi unutmayın.

Her müsabaka için belirlenen egzersizlere göre 
yarışma raundlarının her biri için önceden 
hazırlanmış puan tabloları bulunacaktır.

Her ne kadar puan çizelgesi hakemlerin her 
yarışmacı tarafından yapılan tekrar sayısı 
hakkındaki bilgileri tutabilecekleri bir alan sunsa 
da, bir turun kazananı sadece tamamlanan tekrar 
sayısına göre değil, bir bütün olarak 
performanslarına göre kararlaştırılacaktır.

Bir raundun galibine karar verilirken dürüstlük, 
duruş, tavır, genel olarak "temiz" uygulama vb. 
dikkate alınmalıdır.

Her raund 10 puan sistemine uygun olarak 
puanlandırılacaktır.

• Raund 1 Gövde (Core) egzersizlerine odaklanacak.
• Raund 2 egzersizleri Güç /Dayanıklılık/Conditioning ( vücudun üst kısmına odaklanma) üzerine 

odaklanacak.
• Raund 3 egzersizleri Hız / Çeviklik / Koordinasyon (vücudun alt kısmına odaklanma) üzerine 

odaklanacak.
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PUAN DAĞILIMI

Büyükler (Senior) Çeyrek Final Max Fit Müsabakası için 
örnek skor tablosuna bir göz atalım

• Raund 3 : Raundun yarısına çok sayıda  Star Jump 
egzersizi yapın. Sonra raundun geri kalanı için 
Alternating Knees (Sıralı diz ) yapın. İdeal bir tekrarın 
nasıl yapılması gerektiğine ilişkin açıklama için ilgili 
öğretici videoya bakın.

• Bunu puanlamak ve her egzersizde yapılan tekrar 
sayısını takip etmek için skor kartını  kullanın.

• Her iki yarışmacı da raundunu tamamladıktan sonra, 
ek olarak egzersizin kalitesini, bütünlüğünü, 
performansın uygulanışını da göz önünde 
bulundurarak puanlayınız. Puanlar raund galibine 10 
ve kaybedene 9, 8 veya 7 şeklinde olmalıdır.

• Raund 1 : Çok sayıda mountain climbers egzersizini yapın
• Bunu puanlamak ve yarışmacının tekrar sayısını takip 

edebilmek için Skor Kartı'nı  kullanın ve hakemin doğru 
puanlayabilmesi için, dizlerin öğretici videoda açıklandığı 
gibi göğüse doğru çekilmesi gerektiğini unutmayın.

• Her iki yarışmacı da raundunu tamamladıktan sonra, ek 
olarak egzersizin kalitesini, bütünlüğünü, performansın 
uygulanışını da göz önünde bulundurarak puanlayınız. 
Puanlar raund galibine 10 ve kaybedene 9, 8 veya 7 
şeklinde olmalıdır.

Raund 2 : Oturmaktan kalkma konumuna gelirken karın kaslarını 
kasma ardından 1, 2'ler*
• Elleri kullanmadan kalkmak= 2 puan olarak sayılır
• Bir eli kullanarak kalkmak = 1 puan olarak sayılır
• Her iki eli kullanılarak kalkmak = 0,5 puan olarak sayılır 

Bunu puanlamak için yarışmacının hangi versiyonu gerçekleştirdiğini göz 
önünde bulundurmanız gerekir ( elleri kullanmadan, 1 el veya 2 el 
kullanarak yerden ayağa kalmak). Puanı tutmak için farklı skor kartlarını 
kullanabilirsiniz.
İdeal bir tekrarların nasıl yapılması gerektiğine ilişkin açıklama için ilgili 
öğretici VIDEO'ya bakın.
Bu örnekte, yarışmacılar egzersizi ellerini kullanmadan yapmaya 
başlamışlar ve daha sonra yardım için 1 el kullanarak tekrarları yapmışlar 
ve son birkaçını da 2 el kullanarak yapmışlar.
• Toplam puanlara göre TOPLAMI  yaz
• Daha sonra nokta çarpanını (point multiplier) buna göre 

kullanın.Ardından toplam puanları toplayın
• MAVİ yüksek toplam puana sahip olmasına rağmen, KIRMIZI köşe çok 

daha temiz, daha güçlü görünümlü tekrarlar yaptıysa Hakem KIRMIZI 
köşeye 10-9 verir.

SKOR TABLOSUNU İNDİRİN

https://drive.google.com/file/d/1X9Xn7x-E_gv1DPIt5EXz3xws7olDzzWa/view?usp=drivesdk
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PUANLAMA SİSTEMİ

Aero Fit müsabakaları aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir:

• Koreografide yaratıcılık için 2 puan
• Yaratıcı kıyafetler için 1 puan: En iyi kostümü olan
• Kondisyonun dahil edilmesi için 2 puan
• Denge ve Güç için 2 puan
• Koordinasyon ve Senkronizasyon için 2 puan
• Süreklilike süreklilik için 1 puan
• Toplam 10 puan

SKOR TABLOSUNU İNDİRİN

https://drive.google.com/file/d/1W5SvOAtdq8LLAuFNIgiyy17jKEU7-D8r/view?usp=drivesdk
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