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GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE 
                                                                        ………………….            

                                       
 

Federasyonumuzun 2019 - 2020 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Erkekler ve Kızlar 
Kılıç Türkiye Şampiyonası 21 – 22 Aralık 2019 tarihleri arasında Samsun’da yapılacaktır. 
 

Müsabaka talimatı ektedir. Gereğini ve ilgililere duyurulmasını arz ederim.   
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GENÇLER KILIÇ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 
21 – 22 ARALIK 2019 

SAMSUN 
ORGANİZATÖR  TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU BAŞKANLIĞI   
 
BRANŞ     GENÇLER KILIÇ, 
 
KATEGORİ    GENÇLER  ‐ (2006 – 2000 doğumlular) 
 
SALON     Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu 

      Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Sk. No:1  Tekkeköy, Samsun 

PROGRAM    21 Aralık 2019 Cumartesi    22 Aralık 2019 Pazar   
      Genç Erkekler Kılıç      Genç Kızlar Kılıç 
           
      Program detayı federasyonun internet sitesinde yayınlanacaktır. 
 
ÖDÜLLER  Gençler Kategorilerinde İlk Üç’e madalya verilecektir. 
       
MÜSABAKA KAYIT  Başvurular  18  Aralık  2019  Çarşamba  günü  saat  17:00’a  kadar 

müsabaka  girişleri  Federasyonun  resmi  internet  sitesinin  ilgili 
bölümünden yapılacaktır. Kulüplerin ve Ferdi sporcuların müsabakaya 
katılabilmeleri  için Federasyon Otomasyon sisteminden alınan kafile 
listelerinin  İl  temsilciliği  ile  Gençlik  ve  Spor  İl/İlçe  Müdürlüğünden 
tasdikli olarak federasyon temsilcisine/gözlemcisine verilmelidir. 

 
FORMÜL    Gençler tek pul (eleme var,%20‐30) ve tablo müsabakaları, 
 
Pist Bilgileri     Müsabakalar minimum 1m x 16m boyutunda pistlerde yapılacaktır. 
 
DİĞER BİLGİLER   
Belirtilen  turnuvaya  sporcu, antrenör ve  idareciler müsabakaya kendi  imkânları  ile  ve/veya 
bağlı bulundukları il müdürlükleri bütçe imkânları Çerçevesinde katılabilirler. İl Müdürlükleri 
bütçe  imkânları  ile  katılım  sağlayacak  sporcularda,  il  müdürlükleri  tarafından  il  Seçme 
müsabakalarına  katılım  şartı  aranabilir,  bu  kafilelerde  11.07.2017  tarih  ve  142527  Sayılı 
Genel  Müdürlük  Makam  Onayı  ile  yürürlüğe  giren  Spor  Kafileleri  Seyahat  Yönergesi 
Hükümlerine göre hareket edilmesi gerekmektedir.  
Müsabaka sonunda herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 
 
Ayrıca;  Teknik  talimatın  5.maddesinin  (1.)  fıkrasının  (e)  bendi  gereği;  birden  fazla  branşta 
yarışacak  olan  sporcuların  kayıt  işlemleri  yukarıda  belirtilen  son  başvuru  tarihine  kadar 
yapılacaktır.  Birden  fazla  branşta  yarışacak  olan  sporcuların,  belirtilen  tarihe  kadar,  hangi 
branşlarda  yarışacaklarını  brans@eskrim.org.tr  mail  adresine  bildirilmesi  gerekmektedir. 
Bildirim yapmayanların son başvuru tarihinden sonra veya müsabaka esnasında kayıt  işlemi 
yapılmayacaktır. Bu şekilde yarışmak isteyen sporcularda da ferdi katılım ücreti her branş için  



                                                                                        

Sayfa 2 / 3 
 

30 TL olup, katılım ücretleri otomasyon sistemi üzerinden alınacağından kredi bakiyelerinin 
yeterli olması gerekmektedir. 
 
Kredi yüklemeleri ile ilgili yazışmalar ve makbuzlar krediyukleme@eskrim.org.tr mail 
adresine gönderilecek olup ya da TEF – Online Ödeme Portalı üzerinden yapılabilecektir. 
 
Müsabaka ile ilgili diğer ücretler aşağıdaki gibidir; 
 
FERDİ MÜSABAKA KATILIM ÜCRETİ: 30,00 TL’dir. 
 
FERDİ  MÜSABAKA  KATILIM  DEĞİŞİKLİK  ÜCRETİ:  60,00  TL  olup,  Müsabakadan  iki  gün 
öncesine kadar yapılan kayıt ve değişiklik işlemi yapılabilir. 
 
FERDİ MÜSABAKA GEÇ KATILIM ÜCRETİ: 300,00 TL olup, Katılım değişikliği  süresince kayıt 
yaptırmayan  sporcular  için  müsabakadan  24  saat  öncesine  kadar  geç  katılım  işlemi 
yapılabilir.  Ancak  geç  katılım  işlemi  yapılan  sporcuların  muhakkak  kafile  listelerinde  yer 
almaları gerekmektedir. 
 
MÜSABAKA  GÜNÜ  GEÇ  KATILIM  CEZA  ÜCRETİ:  400,00  TL  olup,  müsabakadan  24  saat 
öncesine kadar geç katılım işlemi yaptırmayan sporcular için müsabaka günü verilen yoklama 
saat  aralığında  katılım  işlemi  yapılabilir.  Ancak  geç  katılım  işlemi  yapılan  sporcuların 
muhakkak kafile listelerinde yer almaları gerekmektedir. 
 
KATILIM CEZASI ÜCRETİ: 400,00 TL, Katılım yapıldığı halde, geçerli mazeretleri bulunmadan, 
müsabakaya katılmayan  sporculardan alınan ücret.  Ferdi  katılım ücretleri,  sporcunun maça 
akreditasyonu sırasında federasyon otomasyon sistemi üzerinde otomatik olarak düşecektir. 
Katılım cezaları müsabaka gözlemci raporu ile Federasyon internet sitesinin ilgili bölümünden 
düşülür.  (Eskrim Teknik Talimatının 8. Maddesin de belirtilen ücretler  Federasyon Yönetim 
kurulu tarafından belirlenmiştir.) 
Mazeret  raporları  ya  da  yazıları  rapor@eskrim.org.tr mail  adresine müsabakadan en geç 
7 iş günü içerisinde gönderilmesi gerekmektedir.  
 
SPORCULAR, ANTRENÖRLER, İDARECİLER VE HAKEMLER İLE İLGİLİ BİLGİLER 
Sadece  lisanslı  ve  vizeli  sporcular,  antrenörler  ve  hakemler  müsabakalara  katılabilir  ve 
müsabaka  alanına  girebilir.  Antrenörler  müsabakaya  akreditasyon  kartı  ile  alınacak  olup, 
müsabakanın  kafile  listesinde  bulunmayan  antrenörler  müsabaka  alanına  alınmayacaktır. 
Antrenörler  müsabaka  alanında  kendilerine  ayrılmış  alanların  dışına  çıkmayacaklardır. 
İdareciler  müsabaka  ile  ilgili  belgelerini  müsabakalar  başlamadan  önce  Teknik  Komiteye 
teslim etmek zorundadır. İdareciler müsabaka alanında bulunmayacaklardır.  
Müsabakada görev yapacak hakem listesi MHK tarafından bildirilecektir. 
 
SPORCU LİSANS KONTROLÜ 
 

Müsabaka  günü  sporcu  yoklama  işlemleri Sporcu  Lisans ve Vize Kartı ile yapılacak olup, 

ilgili kartını ibraz etmeyen sporcular müsabakaya kesinlikle alınmayacaktır. 

 

SAĞLIK VE EMNİYET TEDBİRLERİ 
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Sağlık ve Emniyet tedbirleri Samsun Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından alınacaktır. 
 

İTİRAZLAR  

Müsabakalar  ile  ilgili  her  türlü  itirazda  Eskrim  Teknik  Talimatı  kuralları  ve  federasyon 
tarafından çıkarılan diğer müsabaka ile  ilgili kurallar ve talimatlar esas alınır.  İtirazlar, resmi 
kafile  listesinde  bulunan  idareci  veya  antrenörler  tarafından  yapılır.  İtirazların  geçerli 
olabilmesi için gerekli evraklar aşağıda belirtilmiştir:  
a) İtiraz dilekçesi, varsa video görüntüleri ve fotoğraf,  

b) İtiraz bedelinin ödendiğine dair makbuz.(İtiraz Bedeli 1.000,00.‐TL)  

 

MEDYA BİLGİLENDİRME: AKREDİTASYON  

Müsabakaları  takip  etmek  isteyen medya mensuplarının  en  geç  18  Aralık  2019  Çarşamba 
günü  saat  17:00’a  Kadar  dilekce@eskrim.org.tr  e‐posta  adresine  akreditasyon  taleplerini 
iletmeleri gerekmektedir.  
Medya mensuplarının bilgisine sunulur. 
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