
Yılmaz PORTAKAL
Genel Sekreter

 
Sayı : 41112846-125.99-E.993382 05.10.2020

Konu : Müsabaka Talimatı
 

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİNE
 

Federasyonumuzun 2020 - 2021 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Epe ve
Büyükler Epe Açık Turnuvaları 31 Ekim-01 Kasım ve 14-15 Kasım 2020 tarihleri arasında
Adıyaman'da yapılacaktır.

Müsabaka talimatı ektedir.Gereğini ve ilgililere duyurulmasını arz ederim.
 

 

Ek :
1 - Müsabaka Talimatı (5 sayfa)
2 - COVID-19 Risk Kabul Taahütnamesi (1 sayfa)
3 - COVID-19 Tarama Anketi (1 sayfa)

 
Dağıtım:

Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine
 

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Gersan, 2307. Cadde No: 65 Yenimahalle-
ANKARA
Telefon No: (0 312) 255 11 61  Faks No: (0 312) 255 71 61
İnternet Adresi: www.eskrim.org.tr

Bilgi için:Nihal İZGİ
Şef

Not: Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak Doğrulama Kodu : TPBOSKAX Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/gsb-eimzali-belge-dogrulama

86
69

32
26

 - 
86

69
32

26
 - 

86
69

32
26

 - 
86

69
32

26
 - 

86
69

32
26

 - 
86

69
32

26
 - 

86
69

32
26

 - 
86

69
32

26
 - 

86
69

32
26

 - 
86

69
32

26
 - 

86
69

32
26

 - 
86

69
32

26
 - 

86
69

32
26

 - 
86

69
32

26
 - 

86
69

32
26

 - 
86

69
32

26



                                                                                        

Sayfa 1 / 5 
 

AÇIK TURNUVA TALİMATLARI 
ADIYAMAN  

ORGANİZATÖR  TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU BAŞKANLIĞI   
 
KATEGORİLER   GENÇLER  ‐ (2007 – 2001 doğumlular) 
      BÜYÜKLER ‐ (2007 ve Üstü doğumlular) 
 
SALON     Yenimahalle Kapalı Spor Salonu 

Yeni Mahalle, 3. Çevre Yolu Üzeri 379/A  Adıyaman / Merkez 
 

GENÇLER EPE AÇIK TURNUVA 
31 Ekim – 1 Kasım 2020 

 
PROGRAM     

Genç Erkek Epe 31.10.2020 

Genç Kız Epe 01.11.2020 

                   
      Program detayı federasyonun internet sitesinde yayınlanacaktır. 
 
MÜSABAKA KAYIT  Başvurular 28 Ekim 2020 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. 

 

 
BÜYÜKLER EPE AÇIK TURNUVA 

14 – 15 KASIM 2020 
 
PROGRAM     

Büyük Kadın Epe 14.11.2020 

Büyük Erkek Epe 15.11.2020 

                   
      Program detayı federasyonun internet sitesinde yayınlanacaktır. 
 
MÜSABAKA KAYIT  Başvurular 11 Kasım 2020 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. 

 
ÖDÜLLER  Gençler ‐ Büyükler Kategorilerinde İlk Üç’e madalya verilecektir. 
 
FORMÜL    Gençler ‐ Büyükler tek  pul  (eleme  var)  ve  tablo  müsabakaları, 
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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.  Federasyonumuz  tarafından 
görevlendirilen kişilerinin ödemeleri Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılacak olup, 
mahalli personel görev ücretleri turnuvayı organize eden il Müdürlüğü tarafından ödenecektir. 
 
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 kayıt işlemleri otomasyon sistemi 
üzerinden  yapılacaktır.  Sporcular  kulüplerinin  aktif  olduğu  branşlarda  katılabilecek  olup, 
güncel  sistemde  tek  branşı  olan  sporcuların  federasyona  başvurup,  katılmak  istedikleri 
branşlarını da aktif etmeleri gerekmektedir. 
 
Kredi yüklemeleri yeni Federasyon Otomasyon sistemi üzerinden Kulüp ve İl temsilcileri 
aracılığı ile yapılacaktır. 
 
Müsabaka ile ilgili diğer ücretler aşağıdaki gibidir; 
 
FERDİ MÜSABAKA KATILIM ÜCRETİ: 40,00 TL’dir. 
 
FERDİ MÜSABAKA KATILIM DEĞİŞİKLİK ÜCRETİ: 80,00 TL olup, Müsabakadan iki gün öncesine 
kadar yapılan kayıt ve değişiklik işlemi yapılabilir. 
 
FERDİ MÜSABAKA GEÇ KATILIM ÜCRETİ:  400,00 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:  500,00  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: 500,00 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 rapor@eskrim.org.tr mail   adresine müsabakadan en geç 7 iş günü içeri 
sinde gönderilmesi gerekmektedir.  
 



                                                                                        

Sayfa 3 / 5 
 

 
 
 
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. TOHM antrenörlerinin 
akreditasyon işlemleri Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılacaktır. 
 
Müsabakada görev yapacak hakem listesi MHK tarafından bildirilecektir. 
 
MÜSABAKA KAYIT VE KONTROL İŞLEMLERİ  
 
Sporcu Vize Takip Kartlı  ile  yapılacak olup,  ilgili  kartı  ibraz etmeyen  sporcular müsabakaya 
kesinlikle alınmayacaklardır.  
 

SAĞLIK VE EMNİYET TEDBİRLERİ 
 
Sağlık ve Emniyet tedbirleri Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından alınacaktır. 
 
Gençlik  ve  Spor  Bakanlığından  alınan  izin  üzerine,  müsabaka  alanına  sınırlandırma 
getirilecektir. Girişler esnasında kişilere ait “ HES KODU “ talep edilecek olup gerekli kontrol 
işlemleri Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden yapılacaktır. “HES KODU” ibraz edemeyen veya 
temaslı listesinde olduğu tespit edilen kişiler müsabaka salonuna kesinlikle alınmayacaktır. 
 
 
Turnuvada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
 

‐ Katılımcıların kurallara uyması zorunludur. 

‐ Covid‐19 Risk Kabulü Taahhütnamesini imzalayınız. (Ek B) 

‐ Tarama Anketini doldurunuz ve imzalayınız. (Ek C) 

‐ Tüm katılımcılara müsabaka alanına girmeden önce zorunlu ateş kontrolleri uygulanacaktır. Bu 

kontroller müsabaka esnasında da tekrarlanabilir.  

‐ 37,8  ° C ve üzeri  ateşi  çıkan katılımcılar  veya herhangi bir Covid‐19 Semptomu bulunduran 

katılımcıların müsabakaya katılımına izin verilmeyecektir. 

‐ Katılımcılar en az 2 metrelik mesafeyi korumaları gerekmektedir. 

‐ Sporcular ve antrenörler için maç ve ısınma süreleri boyunca hariç olmak üzere tüm müsabaka 

süresince herkes tarafından tıbbi maske takılması zorunludur.  

‐ Katılımcıların kendi şişe sularını getirmeleri ve kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. 

‐ Tüm  katılımcıların,  belgeleri  doldurmak  ve  imzalamak  için  kendi  kalemlerini  yanında 

bulundurmaları zorunludur. 

‐ Eskrim maskeleri, eldivenleri ve silahları müsabakadan önce eskrimciler tarafından dezenfekte 

edilmelidir. 

‐ Katılımcılar, yerel yönetimler tarafından ortaya konulan ek önlemlere uymak zorundalardır. 
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‐ Sporcuların müsabaka sonunda el sıkışmaları yerine selam vermeleri gerekmektedir.  

‐ Video hakemlik prosedürleri sosyal mesafe kuralına uygun biçimde uyarlanmıştır. 

‐ Ekipmanların başka bir sporcu ile paylaşımı yasaklanmıştır. 

‐ Hakemlerin her maçtan önce ve sonra el dezenfektanı kullanmaları zorunludur. 

‐ Müsabaka  doktorunun,  sakatlık  tedavisi  esnasında  tıbbi  maske,  eldiven  ve  koruyucu  siper 

takması gerekmektedir. 

‐ Puan alındıktan sonra bağırma, çığlık atma bir sonraki bildirime kadar yasaklanmıştır. 

‐ Kazanma  ve  kaybetme  durumlarında  sarılma,  tokalaşma  vb.  sosyal  mesafe  kuralına  aykırı 

hareketler bir sonraki bildirime kadar yasaklanmıştır. 

‐ Dinlenme  süreleri  esnasında,  tüm  bireylerin  minimum  2  metrelik  mesafeyi  korumaları 

gerekmektedir.  

‐ Antrenörlerin  sporculardan  1 metre  uzaklıkta  olmalarına  izin  verilir  fakat  tıbbi maskeye  ek 

olarak koruyucu siper takmaları gerekmektedir. 

‐ Hakemlerin tıbbi maskeye ek olarak koruyucu siper kullanmaları zorunludur. 

‐ Hakemler  müsabaka  başlamadan  önce  sporcuları  çığlık  atmak,  sarılmak,  tokalaşmak  vb. 

hususlarının yasak olduğu konusunda uyarmalıdır. 

‐ Takım maçlarında takım kaptanları 1 adım öne çıkarak selam verirler ve seremoni sonlanır. 

‐ Müsabaka esnasında sporcular sadece antrenörleri ile görüşebilirler, bu görüşme esnasında da 

sosyal mesafe kuralına uymaları gerekmektedir. 

‐ Tüm teknik komite üyeleri ve görevlilerinin oturma konumları sosyal mesafe kuralına uygun 

olmalıdır. 

 

‐ Türkiye Eskrim Federasyonu veya turnuvayı düzenleyen kurum/kuruluş salona izleyici almama, 

gerekli durumlarda turnuvayı seyircisiz oynatma hakkına sahiptir. 

‐ Seyircilerin  kabul  edildiği  müsabakalarda  fazla  seyirci  olması  durumunda  kısıtlı  erişim 

uygulaması getirilebilir. 

‐ Seyircilerin kabul edilmesi durumunda kişilerin en az 2 metrelik sosyal mesafeyi korumaları 

zorunludur.  Tüm  seyircilerin  salon  içerisinde  bulundukları  süre  zarfında  maske  takmaları 

zorunludur. 

‐ Müsabaka alanında belirlenmiş noktalara dezenfektan üniteleri yerleştirilmelidir. 

‐ Müsabaka alanına seperatör kurulması zorunludur. 

‐ Hakem  odalarının  hakem  sayısına  ve  sosyal  mesafe  kuralına  uygun  büyüklükte  olması 

gerekmektedir. 

 

‐ Ateş ölçümü müsabaka salonuna giriş yapan herkese her defasında uygulanmalıdır. 

‐ Giriş/Akreditasyon/Medikal  test  alanının  müsabaka  alanı  dışında  kurulması  ve  müsabaka 

alanına  giriş  yapılmadan  önce  medikal  test  alanından  geçildiğinden  ve  işlemlerin 

uygulandığından emin olunması gerekmektedir. 

‐ Giriş/Akreditasyon/Medikal  test  alanının  sosyal  mesafe  kuralına  uygun  dizayn  edilmesi 

gerekmektedir. 

‐ Giriş/Akreditasyon/Medikal  testten  önce,  her  katılımcı  ilgili  formları  doldurmalı  ve 

imzalamalıdır. Herhangi bir cevabın evet olması durumunda, bireyin, müsabakaya katılmasına 

TEF yetkilileri ikinci tarama sonrasında karar verebilecektir.  

‐ Müsabakaya  katılacak  kişilerin  müsabaka  tarihinden  14  gün  öncesinde  kendilerini  kontrol 

etmeleri ve günde 2 defa ateşlerini ölçmeleri önerilmektedir. 

‐ Bandana ve atkılar tıbbi maske olarak kullanılamaz. 

‐ Kendini  rahatsız hisseden sporcunun kesinlikle  salona gelmemesi gerekmektedir. Bu durum 

TEF yetkililerine bildirilmelidir. 
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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  dilekce@eskrim.org.tr  e‐posta 
adresine akreditasyon taleplerini iletmeleri gerekmektedir.  
Medya mensuplarının bilgisine sunulur. 



COVID‐19 RİSK KABUL TAAHÜTNAMESİ 

 

Turnuvanın Adı:………………………………………………………………………………………………..   Tarih: ________________ 

COVID‐19, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir pandemi olarak ilan edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü ve uzmanlar 

COVID‐19’un  son  derece  bulaşıcı  olduğunu,  kişiden  kişiye  temas  yolu  ile  bulaştığını  belirtmişlerdir.  Türkiye  Eskrim 

Federasyonu  ve  organizasyon  yapan  Gençlik  ve  Spor  İl  Müdürlükleri 

………………………………………………………………………………………………………..  müsabakası  için  gerekli  tedbirleri  almıştır  fakat 

enfekte olunmayacağının garantisini verememektedir. Ayrıca müsabakaya katılım göstermeniz, enfekte olma ihtimalinizi 

artırabilir.  

* * * 

………………………………………………………………………………………………Turnuvasına  ………………………………………..  (sporcu,  antrenör, 

hakem, gözlemci, idareci, seyirci) olarak katılmak istemekteyim. Adı geçen turnuvaya katılım göstermem ile birlikte COVID‐

19 bağıntılı tüm turnuva koşullarını kabul ettiğimi, bu sözleşmeyi imzalayarak, COVID‐19'un bulaşıcı yapısını bildiğimi ve 

turnuvaya katılımımın bir sonucu olarak COVID‐19’a enfekte olma riskini üstlendiğimi bildiririm. Bu enfeksiyonun bedensel 

zarar,  hastalık,  kalıcı  sakatlık  veya  ölümle  sonuçlanabileceği  riskini  de  kabul  ettiğimi  bildiririm.  Turnuva  esnasında 

enfeksiyon kapma riskinin müsabaka alanında bulunacak tüm katılımcıların, benim ve başkalarının eylemlerinden veya 

ihmallerinden kaynaklanabileceğini anlıyorum. Yukarıdaki risklerin tümünü üstlendiğimi, doğabilecek her türlü hastalık ve 

bu hastalıktan kaynaklı finansal olarak doğabilecek sorumlulukları aldığımı taahhüt ederim. Turnuvanın düzenlenmesinde 

dahili  bulanan  tüm  kurumlar,  turnuva  içerisinde  yer  alacak  tüm  yetkili  ve  görevli  kişilere  herhangi  bir  hukuki  süreç 

başlatmayacağımı  taahhüt  ederim.  Turnuva  süresince  COVID‐19  içerikli  şahsıma  uygulanacak  tüm  işlemleri  ve  gerek 

görülmesi halinde testleri kabul edeceğimi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı talimatları ile Türkiye Eskrim Federasyonu Covıd‐

19  Normalleşme  Süreci  Antrenmanlara  Başlanabilmesi  İçin  Alınacak  Tedbirler  Kılavuzu’nda  yer  alan,  belirtilen  tüm 

önlemleri alacağımı taahhüt ederim.  

İsim‐Soyisim  :              Doğum Tarihi  : 

Adres    : 

Telefon No   :  

Acil Durumda İletişime Geçilecek Kişi ve Telefon No:  

İmza ‐ Tarih  : 

18 yaş altı sporcuların veli veya vasileri aşağıdaki metni doldurmalıdır. 

Yukarıda  adı  geçen  reşit  olmayan  kişinin  velisi  /  vasisiyim.  Yukarıdaki  belirtilen  risklerin  ve  bildirimlerin  mahiyetini 

anladığımı ve velisi olduğum sporcunun/hakemin turnuvaya katılmasına izin verdiğimi taahhüt ederim. 

Her türlü sorumluluktan muaf tuttuğum turnuva organizasyonundaki yetkili kurum ve kişilere karşın herhangi bir hukuki 

süreç başlatmayacağımı bildiririm.  

 

İsim‐Soyisim  :          Veli / Vasi imzası  ‐ Tarih :  

 

Yukarıda açık kimliği yazılı kişiye ait Covid‐19 Risk Kabul taahhüt belgesi huzurumuzda imzalanmış ve kimlik kontrolü 
yapılmıştır. 

HUZURDA İMZA ATILAN GÖREVLİNİN; 

Adı ve Soyadı                (Adı‐Soyadı‐İmza)(1) 

Kurumu/Görevi (2)                                           / 

Tarih   

(1)Elle yazılacak ve ıslak imzalı olacaktır. 
(2)Gençlik ve Spor İl/İlçe Müdürlükleri, Eskrim İl Temsilcisi veya Kulüp tarafından yetkilendirilmiş kişiler. 



 

COVID‐19 TARAMA ANKETİ 

 

Katılımcının Adı‐Soyadı   : 

Telefon      : 

Yaş       :  

Yaşadığı Şehir     : 

E‐mail        : 

Müsabaka Adı – Şehir   :  

HES KODUM     : 

 

Katılımcının ateşi maksimum  37.8    EVET / HAYIR           ……………….    (Hayır ise boşluğa ateşi yazılacak) 

Aşağıdaki belirtilerden herhangi birine sahip misiniz? 

1‐  Son günlerde/yeni başlayan öksürük; (alerji veya akciğer hastalığına bağlı olmayan)…………………..                     

2‐ Son günlerde/ yeni başlayan burun tıkanıklığı; (alerji veya sinüs enfeksiyonu’na bağlı olmayan) …. 

3‐ Son günlerde/yeni başlayan boğaz ağrısı;……………………………………………………………………………………… 

4‐ Son günlerde/Yeni başlayan nefes darlığı; (kronik hastalığa bağlı olmayan) …………………………………. 

5‐ Son günlerde/Yeni başlayan ishal; ……………………………………………………………………………………………….. 

6‐ Son günlerde/yeni başlayan karın ağrısı;………………………………………………………………………………………. 

7‐ Son günlerde/yeni başlayan bulantı/kusma;………………………………………………………………………………… 

8‐ Son günlerde/yeni başlayan yorgunluk/halsizlik;………………………………………………………………………….. 

9‐ Son günlerde/yeni başlayan tat/koku kaybı;…………………………………………………………………………………. 

10‐ Karantinaya alınan biriyle mi yaşıyorsunuz?....................................................................................  

11‐ COVID‐19 pozitif bir kişiyle temas kurdunuz mu? ………………………………………………………………………. 

12‐ Bildiğiniz kadarıyla, COVID‐19 için test edilen veya COVID‐19 ile uyumlu semptomları ……………… 

olan birine maruz kaldınız mı?  

13‐ Covid‐19 testi yaptırdıysanız, testiniz pozitif çıktı mı? ………………………………………………………………… 

 

 

İmza / Tarih : 

 

18 yaş altı sporcuların veli veya vasileri tarama anketini doldurmalıdır. 

Veli / Vasi imzası  ‐ Tarih : 

 

 

 

 

 

Not: Bu tarama anketi turnuvadan bir gün önce doldurulmuş olacak ve girişte ateş ölçüm görevlilerine verilecektir. 

Evet(x) Hayır(x)
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