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KARAR TARİHİ: 24/04/2013
KARAR NO: 79
TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU
ATAMA İLE GÖREVE GELEN FEDERASYON KURULLARININ OLUŞUM,
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USULLERİ
TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT
MADDE 1- 14/12/2012 tarihinde Türkiye Eskrim Federasyonu ile Spor Genel
Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Eskrim
Federasyonu Atama ile Göreve Gelen Federasyon Kurullarının Oluşum, Görev Yetki ve
Sorumlulukları ile Çalışma Usulleri Talimatının 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b)
bendine “Yurt içi müsabakalarda görev yapacak” ibaresinden sonra gelmek üzere “Hakem
Gözlemcisini ve” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2- Aynı Talimata 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir..
“Müsabaka Gözlemcisi
(3) Müsabaka Gözlemciliğine atanmada, bu talimatın 8. Maddesinde belirtilen şartlar
aranır.
(4)Müsabaka Gözlemcisinin görevleri şunlardır;
a) Müsabaka talimatını ve programını hazırlamak, Federasyon resmi internet sitesinde
ilan edilmesini sağlamak,
b) Federasyon ile müsabakanın yapılacağı ilin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü, müsabaka organizatörü ve diğer ilgili kuruluşlar arasındaki koordinasyonu
sağlamak.
c) Katılım sayısına göre müsabaka malzemelerinin teminini ve müsabaka salonunun
kurulmasını ve salon kurulumunun ardından elektronik cihaz ve teçhizatın tam olarak
çalıştığının kontrol edilmesini sağlamak.
ç) Müsabakalarda sağlık ve emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak, sağlık ve
emniyet tedbirlerinin alınması için ilgili birimlerle koordinasyon kurmak.
d) Müsabakaya katılacak olan kulüplerin, illerin ve il karmalarının kafile listelerini
kontrol etmek, lisansız, vizesiz, görevli olmayanlarla ilgili tutanak düzenlemek, müsabaka
alanında gerekli düzeni sağlamak.
e)Müsabakaya kayıt yaptıran, fakat müsabakaya katılmayan sporcuların tespitini
yapmak, mazeretli olan sporcuların mazeretlerini değerlendirmek ve karara bağlamak ve
katılmayan sporcuları, gerekli işlemlerin yapılması için federasyona bildirmek.
f) Müsabakaya katılan protokole, müsabakayla ilgili gerekli bilgi notunu hazırlamak
ve sunmak.
g) Müsabakalar esnasında, görüntü almak, fotoğraf çekmek, röportaj yapmak ve
benzeri işlemlerin müsabaka düzenini bozmaması için gerekli tedbirleri almak.
ğ) Seremoni ve ödül törenleri için gerekli hazırlıkları yapmak ve tedbirleri almak.
h)Müsabakada görevli olan tesis personeli ile diğer görevlilerin çalışma düzenini ve
koordinasyonunu sağlamak.
ı)Müsabakaların yönetmelik, talimat ve kurallara uygun bir şekilde tamamlanmasını
için gerekli bütün tedbirleri almak.
i) Müsabaka sırasında vukuu bulacak hususlarla ilgili tutanak ve evrakları tanzim
etmek ve ilgili yerlere bildirmek.
j) Hakem Gözlemcisi ile koordineli ve işbirliği içerisinde çalışmak.

k) Müsabakaların bitiminde, müsabaka sonuçlarını onaylamak, onaylı müsabaka
sonuçları ile birlikte Hakem Gözlemcisi’nin raporunu ve Müsabaka Gözlemcisi raporunu en
geç üç iş günü içerisinde federasyona ulaştırmak.
l) Hakem Gözlemcisinin atanmadığı müsabakalarda, Hakem Gözlemcisinin
görevlerini yapmak.”
“Hakem Gözlemcisi
(5) Hakem Gözlemciliğine atanmada, bu talimatın 8. Maddesinde belirtilen şartlar
aranır.
(6)Hakem Gözlemcisinin görevleri şunlardır;
a)Müsabakalarda görev yapmak üzere; MHK tarafından atanan, kulüpler ve il
karmaları tarafından Federasyona bildirilen hakemlerin, müsabaka öncesinde katılım
teyitlerini almak. Müsabaka için gerekli olan hakem sayısını tespit etmek. Hakem sayısının
yetersiz olduğu müsabakalarda gerekli sayıda hakem görevlendirmesini yapmak.
b) Müsabakalar esnasında, müsabakalara hakem atamalarının en-garde programı
kullanılarak otomatik atanmasının yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapmak. En-garde
programı kullanılarak otomatik hakem atamalarının yapılamadığı hallerde ise müsabakalara
hakem ataması yapmak.
c)Müsabakaya katılan il karmaları ve kulüplerin ilgili talimatlara göre Federasyona
bildirmeleri gereken hakem sayılarının tespitini yapmak. Müsabaka hakemlerinin
yoklamasını yapmak, katılan ve katılmayan hakemlerle ilgi rapor düzenlemek ve gerekli
işlemlerin yapılması için müsabaka gözlemcisine bildirmek.
ç) Müsabakalar başlamadan önce hakem toplantısını düzenlemek, varsa değişen
kurallarla ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapmak ve hakemlerin kılık ve kıyafetlerinin
müsabaka yönetmeye uygun olup olmadığını tespit etmek ve eksik görülen hususları tutanak
altına almak.
d) Siyah kart gören kişilerle ilgili tutanak düzenlemek ve müsabaka gözlemcisine bilgi
vermek.
e)Müsabakaların yönetmelik, talimat ve kurallara uygun bir şekilde tamamlanmasını
sağlamak için Müsabaka Gözlemcisi ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
f) Hakemlerle ilgili performans değerlendirmelerini yapmak ve hakem değerlendirme
formlarını işleyerek, müsabaka sonunda Hakem Gözlemci raporu ile beraber Müsabaka
Gözlemcisine teslim etmek.
g) Müsabaka Gözlemcisinin atanmadığı müsabakalarda Müsabaka Gözlemcisinin
görevlerini yapmak.”
“(7) Müsabaka gözlemcisi Federasyon Başkanı tarafından, Hakem gözlemcisi Merkez
Hakem Kurulu tarafından atanır.”
“(8) Müsabaka ve Hakem Gözlemcilerinde, en az milli hakem olma şartı aranır.”
Yürürlük
MADDE 3) Bu Talimat, Spor Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde
yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4) Bu Talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür.

