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Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar

Amag
MADDE l-(1) 3u Talimatrn amacr, eskrim miisabakalamrn flluslararasr

Fecierasyonu, Avmpa Eskrim Konfederasyonu ve Ttirkiye Eskrim Federasyonu tzrafr
belirienen kurallara uyglin olarak ydnetilmesini sa$lamakla ilgili iglemlerde uygutanacak
ve esaslan belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2-(l) Bu Talimat, eskrim miisabakaiannrn Uluslararasr Eskrim F

Avrupa Eskrim Konfederasyonu ve Tiirkiye Eskrim Federasyonunun belirledi$
gdre ydnetiimesi, resmi ve dzel yangmalarda do[acak teknik anlagmazhklann gciziimiine
hriktimleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3-(1) Bu Talimal 2l/5/1986 tarih ve 3289 sayilt Spor Genel

Tegkilat ve Gcirevleri Hakkrnda Kanunun Ek 9 uncu madciesi. 19/07/2012 tarihti ve283
sayrlr Resmi Gazete'de yayrmlanan Balrmsrz Spor Federasyonlarlntn Qahgma Uzul ve
Esasiarr Hakkrndaki Yd;retmelik ile 031412014 tarihli ve 28967 sayrh Resmi Gazete'de
yayrmianan Trirkiye Eskrim Federasyonu Ana Stattisiine dayamlarak hazulanmrghr-

Tanrmlar ve krsaifrnalar
MADDE a-(1) Bu Y0netmelikte gegen:
a) Genel Mtidtirliik: Spor Genel Mr.idrirlugunu.
b) Federasyon: Ttitkil,e Eskrim Federasyonunu,
c) Federasyon Bag.,<anr: Trirkiye Eskrim Federbsyonu Baqkarum,
d) Il Mtdiirliigti: Cenglik hizmetleri ve spor il mtidiirliiptin{i
e) il Temsilcisi: Ttrkiye Eskrim Federasyonu il temsilcisini,
f) Merkez Hakem Kurulu: Ttirkiye Eskrim FederasyonuMerkezHakem Kurulunr:,
g) FIE: Uluslararasr Eskrim Federasyonunu,

!) CEE: Avrupa Eskrim Konfederasyonunu,
h)Yonetmelik: Bagrmsrz Spor Federasyonlanrun Qahgma Usul ve Esaslan Hal*mda

Y0netmeli[i,
Ifade eder.

iriNci nor,tipr
Miisabaka tliikiiml eri

Uygulamaya dair esaslar f
MADDE 5-(l) Ull:emizde eskrim sporu ile ilgili.6tarat<Sd"r^yonca uygulanacak

esasiar qunlardrr:

a) Sadece lisansh ve vizeli sporcu, antrendr ve hakemler mtisabakal
Y izdi sporcq antrenor, hal-em ve gOrevliler mtsabak a alarrna girebilir'.

b) Yangma ve teknik konularda FIE, CEE re Federasyon tarafindan
uiuslararasr kural ve usuller uygulanrr.
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c) Fecierasyon, irlE ve CEE tarafrncian belirlenert
i'raricinde, eskrimin geligmesi igin gerekli gdrtilen rilkemize
belirleyebilir ve Y6netirn Kurulu onayl ile yiirDrlti$e koyar.

9) Federasyon (b', ve (c) bentlerinde belirtilen yetkiierini, Ydnetim Kurulu'ntm
iie grkaracapr talimat, y6irerge ve benzeri dtizenJeyici iglemler gergevesinde ytiriitlir.

d) Bu Talimat gergevesinde yaprlacak uygulamalar konusunda Federasyon,

mudtirlrikleri ve kuliipler ile do[rudan yazrrmra yapabilir. Miisabakalann uygulama tali
Federasyon internet sjtesinde yayrnlarur velveya ilgililere bilgl veritnesi igin
miidiirliiklerine gdnderili r.

e) Bir sporcu ferdi ve takrm miisabaka-larndzbirden fazlabran$ta yanqabilir.

0 Sporcular eksiksiz ve saflam eskrim malzemeleri ile miisabakaya
zorundadrr. Mi.isabakalar esnasrnda sporculann kullandrklan malzemelerin safla:nhlr
uygunlu[u resmi kafile listesindeki idareci, antencir ve sporcunun sorumlulu!-unda
kontrolleri hakem veya gdrevlendirilen kigi/kigiler tarafindan yaprlr. EksrJq sa[larn ve

malzemesi olmayan sporcu miisabakaya kabul edihnez. Federasyon, mtisabaka

uygrxt olmayan malzemeden, kaytp, galmml$ veya hasar gOrmtig malzemelerden
degildir.

g) Mtisabaka igin salonun hazrrlanmast, miisabaka gtinii sallft ve

tedbirlerinin ahnmasr ve miisabaka organizasyon kritellerinin yerine getirilmesi il
ile koordinasyon igerisincle sa[lamr.

g) Federasyonun sezon igerisinde diizenleyeceli miisabakalar;

mrisabakalar, Federasyon kupalan, Trirkiye ga,mpiyonalan ve agrk tumuvalardu.

h) Tiirkiye gampiyonalanna kahlacak sporculard4 Ttirkiye Cumhuriyeti
Krbns TUrk Cumhuriyeti vatanda;r olma gartr ararur.

r) Federasyon ternsilci veya gOzlemcileri sporcularLn kimlik ve lisans

teknik toplantrda veya geI'ekirse mtisabakalar esnasrnda yapabilir.

Miisabaka sezonu
MADDE 6-(i) Esi<rim miisabaka sezonu 1 Ocak - 31 fuahk tarihlerini kapsar-

Miisabaka formtilii
MADDE 7-( I ) Miisabaka formiili.i, rni.isabaka talimatrnda belirlenir-

Yurtigi mi.isabak:r katrhm iglemleri
MADDE 8-(1) Yrutigi mtisa'bakalara katrhm igiernleri Federasyonun internet sitesinin

ilgil i boliimiinden yaprlrr.
(2) Yurtigi mtisabeka katrhm siireci;
a) Miisabakaya ka;rhm tarihleri mi.isabaka talimatrnda belirlenir.

b) M1sabakalara l:ayrt yaptfian sporculardan ve takunlardan, mtisabaka katrhm ticreti

airnrr. Takrmlann katrhm ifiemleri ve kairhm iicretleri miisabaka talimatrnda belirlenir'

c) Kahhm de[igilJikleri, mtisabakad
dcienmesi qartryla yaprlabilir. Deligiklik i.icre

degi;iklifi si.iresince de kayrt yaptrmayan spo

geg katrhm iglemi yaprlabilir- Ancak geq katrl

listelerinde yel almalan gerekmektedir.

d) Katrlm yup,targ, halde, gegerli mazeretleri bulunmadan, mtisabakaya katrlmayan

,por.utJl ilil ""i"s oo.. MLiretter ile itgili delerlendirme miisabaka gozlemcisi

talaflndar-r yaprlrr. Katrlim cezalat mtisabaka gdzlemcr laporu ile FederaSyon 1

s j tcsini n i lgi ti bollimtrnden diigiiliir
e; MUsabaka katr-rm iicreti, katrhm defigiklik iicreti, geg katrlm iicrett

cezas Ydnetim Kurulu talafindan belirlenir'

uluslararasr kural ve
ozelbazt kural ve

veya

kontro
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0 Bu maddenin (b), (c) ve (d) bentlerinde belifiiien mtisabaka katrhm,
kailirm defiigklifii ve katrhm cez,asr ddeme iglemleri Federasyonun internet sitesinin
boltimtinden yaprlr.

(3) Kuliipler ve ferdi sporcular, balh bulunduklan ii
karmasr adi altrnda katrlabilirler. Yurtigi mtjsabakalara
F e d eras yonun intemet siresinin itgili bdltmiinden yapr lrr.

(4) Kulupler ve il temsiicileri, mrisabakalann son kayrt tarihinden 6nce F
barka hesabma katrhm bedellerini dder.

(5) Yurliginde otizenlenecek olan rmisabakalara katlacak olan yabancl
sporculann katrhm iglemlerinde bu madde uygulanmaz.

(6) Kultp ve 1'erdi sporculann miisabakalara katrlabilmeleri isin; F
otomasyon sisteminden rlugturulan kafile listelerinin il temsilcilifi ve ll/Ilqe miidiirl
crnaylatrimasr ve miisabakaiar baglamadan dnce Federasyon temsilcisine veya
tesl in-r edilmesi gerekmek tedir.

Kahlrmcrlarm yaglan, istisnalar ve mtsabaka Azel uygulamalan
MADDE 9- (1) Sporcular, sekiz (8) yagrndan itibaren mtisabakalara katrlabilirler

Ulusiararasr mtisabakalarda ya$ uygulamasr uluslararasr
tarafindan belirlenen kural ve usuller uygulamr.

(2) Federasyonur yurt igi resmi miisabakalarrna katrlacak
kategorileri agaprdaki gekildedir.

ul0
TJ12

Ytld:ziar Ul4
Yrldrzlar U l7
Gengler
Bii1,'rikler
Vetaranlar V 1

Vetaranlar V2

Vetaranlar V3

10 ya$ ve altr sporcular,
12 ya1 ve alu sporcular,
14 ya+ ve altr sporcular,
17 ya+ ve alu sporcular,
20 yaS ve altr sporcular,
2l yq ve iistti sporcular

:Mtisabakanrrr diizenlenrii$i yl 40 yagrndan

yagrndarr krigtik olmalan gerekmektedir.
:Mtisabakamn diizenlendili yrl 50 yaSrndan

yagrndan kiiEtik olmalan gerekmektedir.
:Miisabakanrn diizenlendi$i yrl 60 ya;rndan
yagrndan krigtik olmalan gerelcnektedir.

a) Kategorilerde y:r alabilecek sporcunun ya; belirlenmesinde do$um yrh esas alinrF

ay, gtin dikkate alnmaz Sporcunun, mabkeme karan ile yag deligimi yapma$ halinde,

degigim yapmadan cinceki yagr esas ahnarak oynayabilece[i kategori belirlenir.

b) U10,U12 ve LIl4 kategorilerinde her yrl iqin I Aiustos-3l Temmuz tarihleri

itibariyte sporcunun oyna.t,aca|r turnuva sezonun ikinci yrh ya$ hesaplamasrnda esas ahnu.

c) U10,U12 ve ULl kaiegorilerinde ilgili sezonun bitirnini miiteakip 31 Temmuz tarihi

itibari ile yag grubu defigimi yaprlrr'.
d) Yrldrzlar lJlT ve Gengler kategorilerinde mtisabakalara katrlacak olan sporcular,

ayil eskrim sezonu icerisinde yrldrzlar-gengler diinya gampiyonasrna katrlabilecek

spor culardan olugur'. Bu sebepten ilgili kategorinin diinl,a gampiyonasrmn diizenlendili yftn 1

Ocak tarihinden sonra veya aynr yrlda 17 (on yedi) ve 20 (yinni) ya$ ve altrnda olan

sporculan kapsar. Bu kategorilerdeki yas grubu de$gimi ilgili sezondaki dlinya qampiyonast

sonrasr yaprlrr.
e) Sporculann, FIE'nin resmi gengler ve btiytikler kategorilerindeki mtisa

Federasyonun genQler ve biiyfkler kategorisi mtsabakalanna k
nriisehekanrn -oerceklestirildiEi vrl icerisindeki 1 Ocak 'arjl:rl itibaiylenrr.isabakanrn gergeklegtinldipi yl igerisindeki 1 Ocak ':ril'tr itibaiyle r:-,
yagrnda olmalan (13 yagrnt doldunnalan) gerekmektedtr- .*

adrna yurtigi 6gsfakalara
i] karmasr katrhm i

olan sporculann

biiytik ve 50

btiyiik ve 60

biiytik ve 70
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(3) Ya; gruplart istisnalan t e miisabaka 6zel uygulamalarr aqagrdaki
belrrtildi[i gekilcie uygularacaktrr. (Tablo I ve Tablo 2)

Tabio 1

.f,--,\.
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1
!
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ul0 Kendi kategorisi ve U12'de oynayabilir.
IJT2 Kendi kategorisi ve U14'de oynayabilir.

Yidtzlar rJ14 Kendi kategorisi ile Yrldrzlar UTT,Gengler ve Btiytikler kategorilerinde
oynayabilir.

Yldtzlar U17 Kendi kategorisi ile Genqler ve Biiyi.ikler kateeorilerinde oynayabilir.
Gencier Kendi ka risinde ve Briviikler kate ilir.I LLA

Bilyiikler Kendi kateeorisinde ovna iiir'

Tablo 2

Kategori Silah
Silah
No

Pul Tuq
Sayrsr

Eleme Tug Sayrsr
/ Perivot-Stire

tJr0 Eoe-Flore-Krhc 0No 4 8 Qx2Dakika)
ui2 Eoe-Fl6re-Krhc 2No 5 I0 (2x3 Dakika)
Yricirzlar U14,U17, Gengler ve
Btivtikler Epe-Flore-Ifthg 5No 5 15 (3x3 fakika)

Veteranlar Epe-Fl<ire-tr3iro 5No 5 I0 Qx3 Dakika)

faaliyet
faaliyet

faaliyet

a) UI0 ve IJI,Z kategorileri- pul miisabakalan sonrasmda sporcu elemesi

yapi lmal,acaktrr, katrlan ttim sporcular tablo mtisabakalarr oynayacaktu.

Takrm miisabakalarr
MADDE 10-(l) iiler veya kuhipler takrm miisabakalanna bir brangta birden fazla

takimla katrlabilir. Orne! n; Erkek Flcjre A Takrmr, Erkek Fl6re B Takmt geklinde. Takm
rntisabakalarr ferdi mtisabakalar ile birlikte, ay:n ayn veya lig olu;turularakyaplabilir. Talom
grig srralamasr, sadece takrm magr yaprhyorsa, ilgili kategorinin ferdi genel Trirkiye klasman

sualamasrna gore, ilgili kategorinin ferdi mi.isabakasr sonrasrnda yaprlan takm maqlannda

fercii rnrisabaka sonuglanna g6re yaprlrr. Takrnr mtisabakalannda bagka bir branttan qporcu

takviyesi yaprlmaz (Bruka brangtan lisansr olmayan sporcular). Mtisabaka formiilii, mtisabaka

tal i matrnda bel irtitir.

Uluslararasr miisa bakalar
MADDE 11-(1) .3ederasyon faaliyet programrnda uluslararasr mtisabakalilra yer

verilebiiir. Uluslararasr mtisabakalar ferdi ve takrm olarak yaprlabilecefii gibi ayn ayn da

yaprlabilir. Federasyon tiuafindan uluslararasr mtisabakalara miisabaka glilemcisi veya

hakem sozlemcisi tavin edilir. Uluslararasr miisabakalann sonucu, miisabaka gcizlemcisi

talafindan en geg tiq grin iq,inde Federasyona bildirilir'
(2) Uluslararasr Eslaim Federasyonu ya da Avrupa Eskrim Konfederasyonu

programrnda buiunan, yLrrtiginde diizenlenecek olan uluslararasr miisabakalara

programrnda yer verilir.
(i) Uluslararasr Eskrim Federasyonu ya da Avrupa Eskrim Konfederasyonu

progranrrnda bulunan yurtdrgr mtisabakal ara faahyet programrnda yer verilir.

Tiirkiye gampiyonasr
MADDE L2-(1) Iraaliyet programrnda Tiirkiye gampiyonast

ven.tlr



(2) Tiirkiye gampiyonasr miisaba-kalan ferdi ve talam olarak yaprlabilecefi grbi a
ay'n da yaprlabilir.

(3 ) Federasyon tarafindan Ti,irkiye gampiyonasr musabakalanna miisabaka
veya hakem gOzlemcisi tayin edilir. Ttirkiye gampiyonasr mtisabakalanmn sonucu
gozlemcisi tarafindan en geg iig grin iginde Federasyona bildirilir.

Federasyon kupast
MADDE 13-(1) Faaliyet programrnda Federasyon kupasr miisabakalanna yer verilir.
(2) Federasyon Kupasr miisabakalan ferdi ve talom olarak yaprlabilece$i gibi ayn ayn

da yaprlabilir.
(3) Federasyon tarafindan Federasyon Kupasr mrisabakalanna miisabaka gdzlemcisi

veya hakem gdzlemcisi r-ayin edilir. Federasyon Kupasr mtisabakalarrun sonucu mtisabaka

gozlemcisi tarafindan en geg u9 gun iginde Federasyona bildirilir.
(4) Federasyon kupasr miisabakalan uluslararasr da yaprlabilir-
(5) Federasyon Kupasr miisabakalanna; ilgili kategoride Ttirkiye Klasman sisteminde

ilk altnrg ddrt (64) de yer alan sporcular katrlabilir.

Agrk turnuvalar
MADDE 14-(1) Faaliyet programrnda agtk turnuvalara yer verilir. Agrk tunruvalar il

mudurlr.igij tarafindan organize edebilece[i gibi, kigi, kurum ve kuruluglar tarafindan da

organize edilebilir. Agrk tumuva organizasyonlannd4 bagh bulundulu ilin il temsilcisinin,

organizat1r kurum ya da <wulugun ve Federasyon Ydnetim Kuruiunun onayr gerekrrektedir.

Bu onayiardan sonra faaliyet programrndayer al:u.

(2) Bir il her kategori ve brangta agrk tumuvayapabllir.
(3) Agrk ',urnuvalar ferdi ve takrm olarak yaprlabilecefii gibi ayrr ayrr da yaprlabilir.

(4) Federasyon rarafindan agrk tumuvalara miisabaka g<izlemcisi veya hakem

gozlemcisi tayin edilir. A;rk Turnuvalann sonucu mtisabaka gOdemcisi tarafindan en geg tig

g.in igina. Federasyona bildfuilir. On altr (16) sporcudan az katrhmr olan aqrk mtisabakalara

klasman puaru veilmez.
(5) Aqrk turnuvala: uluslararasr da yaprlabilir-

Ozel miisabakala't'
MADDE 15- (1) Bu Talimatla drizenlenen uluslararasr miisabakalar, Tiirkiye

gampiyonalan, Federasyon kuPasr ve agrk turnuvalar drgrnda kalan diler miisabakaLalrilr' OzsI

mr.isabakalar; mtisabakanrn yaprlacapr yerin baSh

Federasyon' dan rzin ahna:'ak yaprlrr'

bulundu$'u il mudiirlii$ii vasrtasr ile

(2) Miisabakayr dtrzenleyen kigi veya kurumlar miisabaka ile ilgiti safhk ve emniyet

tedbi rlerini ahnak zorunda du.
(3) Ozel mrisabakalarda; FIE, CEE ve Federasyon tatafndan

usuller uygulantr.

(4) iigili sezonda rnilli takrmlarda yer alan sporcular Federasyonun

m iis ab akalar a katlanazlar .

0diitler ve Odtil Sleremonileri
MADDE 16- (1,, Mtisabakalarda dereceye giren sporculara verilecek

mtisabaka talimatrnda belirlenir. Sporcular <idiil se.rem onilerine epfu)ry
esnasinda iizerlerinde yer alan eskrim kryafetleriyle katlmak zorundadglar'

herhangi bir pankart, afiq, flamq ddvizv-b. aqtlanaz'

belirlenen kural ve

olmadan 6zel



Kiasman puan sis-.emi
MADDE 17- (I) Federasyonun faaliyet programrnda yer alan miisabakalara paan

verjijr. Bu mtisabakalaldsl ahnan puanlann toplanrnasr sonucunda olugturuian sralarnaya
kiasman pi:an sistemi deni;.

(2) Yonetim Kurulunun belirledigi, Federasyonun faaliyet programrnda yer alan
uiusiararasr mrisabakal ara rla klasman puan sistemi uyguiamr.

(3) Sporculann klar;man puanlan $u esas ve sisteme gcire hesaplaffi. Biiyiikler diinya
gampiyonasr bitiminden sonra buttin kategorilerdeki klasman puanlanrun %ol1'u bir sonraki
miisabaka takvimi klasmaruru oluqturur. Bir sonraki mrisabaka takvimine aktanlan bu puan
ilgili kategorinin Tiirkiye $ampiyonasr sonrasrnda klasman sisteminden silinir.

(a) Klasman puanr; her kategoride dtizenlenen ve katrhm gosterilen ttim ulusal ve
uiuslararast turnuvalarda pt1 furlan sonrasr tablo mtisabakasr yapan sporculara verilir.

(b) Sporcular tarafrndan, kahldrklari ttim turnuvalar sonunda toplanaa puanlar Eu
formiile gdre hesaplamr: (C = M x K)

O. Sporcu tarafindan turnuvada toplanan puanlar.
M: Sporcunun turnuva sonunda elde ettiSi sonug ve sraya uygun olan puam Tablo-1

ve Tablo-2.
K: Her turnuva igin bireysel katsayr puafl Tablo-3 ve Tablo-4

Tablo l. Genel Puanlama 'Iablosu

S rra

I bI Gen

Tablc 3. Bii iiider Y Kategorisi Turnuvalarr r Oranlan
Turnuval.ar

Agrk Turnuvalar
Tilrkiye $ampiyonasr

J Federasyon
4

5

6

Sateilite Tumuvalarr
Avrupa $ampiyonar;r
D0nya Kupasr Etaplan ve Grand Prixler

Tablo 4.Yrldrzlar U74,U77 lGen

No

Puan
JL

26
20
t4

ablo 2- Genel Puanlama -:lablosu F on Kunasr
Srra I Puan Srra Puan Srra

I 24 8 13 15

22 9 l1 r6 J

3 20 l0 9 17-24

il 8 25-32 ,'.,,t,-:

I2 7

13 6

7 I l4 l4 )

Tiirkiye Geneli Turnuvalar

Uluslararasr Tunruvalar

Drinya $ampiyonasr

Turnu 'ralar

ler Ya Ka i Turnuvalart Katsa Oran
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(c) Klasman sistemi puan hesaplamalan;

c'1) UlO ve U12 Kategorisi: UlO ve IJ12 kategorisinde yapilacak olan
nkalarda;puan hesaplamasr Tablo-l ve Tablo-2'ye gdre yapJlr, katsayr 

"igrrl*r"*.
c'2) Yrldrzlar IJl.l Kategorisi: Ytldrzlar IJl4 kategorisindeki sporculann kendi

rrisinde katrldrSr Ag k turnuv4 Federasyon Kupas, u"l^ Trirkiye $arnpiyonasr,ndanttigi en iyi 2 (iki) rrtisabakarun puanr> ytldl:,lar kategorisinde tatrtatgr airt tumuva
r,von kupast ve Trirkiye $ampiyonasr'ndan elde ettigi en iyi 2 (iki) tornrrrru.,r., pu3pl,
kategorisinde katrldr$r uluslararasr yangmalardan 1Ut+ Circuit Turnuvalaq ei iyi +turriuvarun zlar kategorisin
Car Ui 7 Circ [inya ve Avmpa
tigi puaniara

c'3) Yrldrzlar UL7 Kategorisi: Yrldular lJlT kategorisindeki sporculann kendi
risinde katridrSr Agrx tumuva, Federasyon Kupast ,reyu Trirkiye $ampiyonasr,ndanti$l en iyi 2 (iki) miisabakanrn puanr, gengler kategorisinde katrldrg agrk rurnuva
syon kupasr ve Ttirkye $anipiyonasr'ndan elde etti$ en iyi 2 (iki) to*rrruo- p,anr,
(ategorisinde katrldrir uluslararasl yan$malardan @rinya ve Avnrpa $ampiyonalan,tt IJ17 Circuit Turntivalar) en iyi 4 (d0rt) turnuvanm puan ve gengler kategorisinde
,r uluslararasr yangmalardan (D{inya Kupalarr, Dtinya ve Avrupa $ampiyonalan; en iyi
ntisabakada elde ettiii puanlara gcire hesaplamr.

c.4) Gengler Kategorisi: Gengler kategorisindeki sporculann kendi kategorisinde
r Agrk tuLnuva, Federasyon Kupasr veya Tiirkiye $ampiyonasr'ndan elde ettiSi eniyr2
Lsabakarun puanl, btil tikler kategorisinde katrldr$r Agrk turnuvq Federasyon kop^t .rr"

$ampiyonasr'ndan tdde etti[i en iyi 2 (iki) tumuvalun pruuu, kendi kategorisinde
L uluslararasr yangnralardan @tinya ve Avmpa $ampiyonalan, Genglei D0nya
t) en iyi 4 (ddrt) miisabakada elde ettipi puanlar ve Biiytikler kategorisinde kaf,ldrfr
rasl yangmalardan (Briytikler Drinya Kupasr, Grand Prixler, Dtinya ve Avnrpa
rnalarr) en iyi 2 (iki) mrisabakada elde ettigi puanl ara g6re hesaplanrr.

.5) U23 Kategorisi: U23 kategorisi klasmam; Btiyrikler Kategorisi Trirkiye Klasman
den genel baSan puan sralamalanna gorc,23 yaf suuflru gegmemig r

/rupa $ampiyonasr" oncesinde oluSturulur.

'6) Biiyiikler Kategorisi Puan Hesaplamasr : Briytikler kategorisindeki
tegorisinde katrldr$r ,.rgrk rurnuva, Federasyon Kr-rpasr ve Tiirkiye $ampi
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eloe etti$i en iyi 2 (iki) mtisabakamn puanr ve kendi kategorisinde katridigr ultrslararasr
;'artsmalardan (Diinya ve Avrupa $ampiyonalarr, Diinya Kupalan, Grand Prix ve en fazla 2
adet Satellite) en iyi 6 (alt ) mrisabakada elde ettigi puanlara g6re hesaplamr.

g) Klasman puanlanntn egit olmasr durumunda, ya$r krigtik olan sporcu iist srada yer
altr.

Miisabaka programl
MADDE 18-(1) MLisabaka program miisabaka talimatrnda belirlenir.

Mali hususlar
MADDE 19- (l) M-tisabakalarda gOrev alan Federasyon gorevlisi, gcizlemci, hakem, il

mudtirltilii gcirevlisi ve di$er g<irevlilere ridenecek harcrah miktarlan ycinetim Kurulu
tarafindan belirlenir.

(2) Mtisabakalarde, gdrevlendirilecek kigi sayrsr, mrisabakamn rizelli$ne g<ire
mUsabaka mali onayrnda belirtilir.

(3) Yurtiginde dtizenlenecek mi.jsabakalarda; sporcu, idareci ve antrenorlere harcrah
ddemesi yapimaz- Ancak TOHM'ne yafih stattide kayrth sporcular ile olimpiyat
taklmrnda/havtzunda bulur:an sporculara ve antrencirlerine harcrah odemesi yaprlabilir.

itirzzlar
MADDE 20-(1) Musabakalar ile ilgili hel ttirhi itirazda bu Talimat kurallan esas

alr nrr.

(2)rtkaz bedeli Federasyon Y<inetim Kurulu tarafmdan belirlenir.
(3) Itirazlann gegerli olabilmesi igin gerekli ewaklar asafidabelirtilmigtir:
a) Itiraz dilekgesi,

b) Varsa video gdriinflileri veya fotopraf,
c) Itiraz bedelinin odondifine dair makbuz.
(1) Itirazlat. resmi kafile listesinde bulunan idareci veya antrenorler tarafmdan yaprlr.

UCUwcU nolUvr
Qqitli ve Son Hiikiimler

Hi.ikiim bulunmayan haller
MADDE 21- Q) Bu Talimatta hiikiim bulunmayan hallerde Federasyon Y<inetim

Kurul u kararlan uygulamr.

Yiiriirliikten kaldrrrlan talimat
MADDE 22-(I) 191712017 tarihinde Genel Miidurltigr.in intemet sitesinde yaytmlanaa

TLirkii'e Eskrim Federasyonu Eskrim Teknik Talimah ytirtirltikten kaldrnlmrgtrr.
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Yiiriirliik
MADDE 23-(1) Eu Talimat' Genel Mtidrirlugrin internet sitesinde yaymlandrg

yrinirlii!e girer.

Yiiriitme

.,,,_,,*,,_M$DE 
za-e)Bu Talimat hdkiimrerini Tilrkiye Eskrim Federasyonu Baqkam

j ur uLuf .
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