
EFC Turnuvalarında Uygulanacak olan EFC Covid-19 Yönetmeliği 

Yönetmeliğin Kapsamı:  

- Bu belge hem ev sahibi ülke katılımcıları, hem de yabancı katılımcılar için geçerlidir. 

- Bu belge seyircilerin müsabakalara katılım koşullarını içermektedir. 

Organizatör Ülkenin Yükümlülükleri: 

• Katılımcılar en az 1,5 metre sıhhi mesafeyi korumalıdır. 

• Müsabaka girişinde tüm katılımcıların vücut ısı kontrolü yapılacaktır. 

• Maç ve ısınma süreleri dışında (antrenör ve sporcular için geçerlidir) tıbbi maske giyilmesi tüm 

katılımcılar için zorunludur. 

• Katılımcılar kendi şişe sularını getirmeli ve kimseyle paylaşmamalıdır. 

• Organizatörler, müsabaka ilerleyişi ile ilgili tüm bilgi ve işlemlerin kağıtsız prosedürle sürdürülebilmesi 

için, mümkünse, internet bağlantısına erişimi sağlamalıdır. 

• Video hakemlik sisteminin uygulanması durumlarında, sosyal mesafenin korunabileceği bir şekilde 

sistem düzenlenmelidir. 

• Tüm katılımcılar, organizasyonun düzenleneceği ülke tarafından uygulanabilecek her türlü ek önlem 

ve düzenlemeye uymak zorundadır. 

• Organizasyonun düzenleneceği salon içerisinde Covid-19 önlemleri kapsamında tüm katılımcıların 

ihtiyacını karşılayabilecek şekilde el yıkayabilecekleri olanak sağlanmalıdır. Ayrıca salonun belirli 

noktalarında el dezenfektanı konumlandırılması zorunludur. 

• Müsabaka doktoru ve sağlık personelinin, sakatlıkların tedavisi sırasında tıbbi maske, eldiven ve vizör 

takması gerekmektedir. 

• Maç içerisindeki 1 dakikalık mola esnasında, antrenörlerin eskrimcilere 1,5 metreden daha yakın bir 

konuma gelmesi durumunda vizör takmaları zorunludur.  

• Teknisyenlerin, pist üzerindeki sporcunun malzemelerini kontrol etmesi durumunda vizör takması 

zorunludur. 

COVID-19 Test Sertifikası: 

• Ev sahibi ülkeler, tüm katılımcılardan (sporcu, antrenör veya herhangi bir üçüncü kişi) akredite bir 

laboratuvar tarafından uygulanmış olan COVID-19 Antijeni (en az 48 saat öncesinden alınmış ) veya PCR 

testi (en az 72 saat öncesinden alınmış) veya aşı sertifikası talep edeceklerdir. Aşı sertifikası yerine, son 

180 gün içerisinde Covid geçirildiğine dair belge sunulması da geçerli olacaktır.  

• Akreditasyon kartı (veya bileklikliği) yalnızca Covid-19 yükümlülüklerinin yerine getirilmesi 

hususunun doğrulanmasından sonra verilecektir. 

• Davetiye: EFC Resmi Müsabakasının EFC tarafından onaylanması için ev sahibi federasyon ve tüm 

katılımcılar tarafından yerine getirilmesi gereken tüm gereklilikleri içeren belgedir. EFC gereklilikleri ile 

ev sahibi ülkedeki mevcut yerel, bölgesel ve ulusal Covid-19 kuralları ve düzenlemeleri arasında 

herhangi bir çelişki olmamasını sağlamak ev sahibi federasyonun sorumluluğundadır. 



• Katılımcıların ev sahibi ülke ve/veya kendi ülkeleri tarafından uygulanan seyahat kısıtlamalarına 

ve/veya karantinalara uymak için ev sahibi ülkede kalma sürelerinin uzadığı durumlarda oluşabilecek 

mali hususlardan Ulusal Eskrim Federasyonları, Organizatörler ve EFC sorumlu tutulmayacaktır. Aynı 

durum, ev sahibi ülkedeki “mücbir sebep” durumu nedeniyle turnuvanın iptal edilmesi durumunda 

katılımcıların olası masrafları için de geçerlidir. 

• Ek dosya olarak sunulan Covid-19 Risk Kabul Formunun doldurulması ve EFC’ye gönderilmesi 

müsabaka girişleri için zorunlu bir ön koşuldur (ek no. 1). 

• Ev sahibi otoritelerin seyircilerle ilgili belirleyecekleri tüm kurallara uyulması zorunludur. 

• Tüm seyirciler, müsabaka alanında bulundukları süre zarfında yüz maskesi takmalı ve sosyal mesafeye 

riayet etmelidir. 

• Tüm birleşim alanlarında (kayıt, malzeme kontrolü, vb.) gerekli sosyal mesafe imleçleri zeminde 

açıkça işaretlenmelidir. 

• Madalya seremonileri esnasında genel sağlık ve mesafe önlemleri geçerlidir. 

Tüm EFC müsabakalarından sonra müsabaka esnasında tespit edilen Covid vakaları organizatör 

ülkeler tarafından EFC Genel Sekreterine (js@fencing-efc.eu) bildirilecektir. Tüm vakalar EFC 

tarafından kayıt altına alınacaktır. 

Sporcular İçin Kurallar 

• Sporcuların maç sonunda el sıkışması, kılıçların temas ettirilmesi yoluyla selam verilmesi olarak 

değiştirilmiştir.  

• Başka bir sporcu ile malzeme paylaşılması yasaktır. 

• Sporcuların maske, eldiven ve kılıçlarını müsabaka öncesinden dezenfekte etmeleri gerekmektedir. 

• Sporcuların belgeleri doldurabilmeleri ve imza atabilmeleri için kendi kalemlerini beraberinde 

getirmeleri gerekmektedir. 

• Genellikle takım müsabakalarında görülen takımlar arası hediye alışverişi bir sonraki duyuruya kadar 

yasaklanmıştır. 

• Vuruş yapıldıktan sonra bağırmak ve çığlık atmak, bir sonraki duyuruya kadar yasaklanmıştır. 

• Tebrik amaçlı sarılmalar, koşmalar veya tokalaşmalar bir sonraki duyuruya kadar yasaklanmıştır. 

• Dinlenme sürelerinde, oyun alanındaki tüm kişilerin eskrimcilerle arasındaki en az 2 metre mesafeyi 

korumaları gerekmektedir. 

• Antrenörlerin ise sporcular ile aralarında 1,5 metre mesafe bulundurmalarına izin verilir.  

• Ek dosya olarak sunulan Covid-19 Risk Kabul Formunun doldurulması ve EFC’ye gönderilmesi 

müsabaka girişleri için zorunlu bir ön koşuldur (ek no. 1). 

Yaptırımlar 

EFC Covid-19 Yönetmeliklerine uyulmadığı durumunda, EFC Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 

aşağıda belirtilmiş olan yaptırımlar uygulanacaktır; 

a) İlk ihlal: Sarı kart uyarısı 

mailto:js@fencing-efc.eu


b) İkinci ihlal: Kırmızı kart uyarısı 

c) Üçüncü ve son ihlal: Kişinin müsabaka alanından çıkarılmasına yol açacak olan siyah kart uygulaması.  

Belirtilen yaptırımlar, pistteki maçların skorunu değiştirmek için uygulanmaz, fakat hem eskrimciler 

hem de diğer tüm katılımcılar için geçerlidir. Yaptırımlar, hakemler ve müsabaka görevlileri tarafından 

uygulanabilir. 

 


