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GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİNE
 

 
Federasyonumuzun 2021 - 2022 yılı faaliyet takviminde yer alan Yıldızlar U17 Kılıç Circuit

Turnuvası 13 - 14 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul ilinde yapılacaktır. Turnuva talimatı ektedir.
Gereğini ve ilgililere duyurulmasını arz ederim.

 

 

Ek: Turnuva Talimatı (9 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:Atakan ERDAL
Büro Personeli

Telefon No:(312) 255 11 61

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 6C5C5307-170A-451F-8E86-AC1BDD809901 Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/gsb-ebys
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	İSTANBUL YILDIZLAR U17 CIRCUIT TURNUVASI 
EFC Yıldızlar Circuit U17 Erkek & Kız Kılıç 

13 ‐ 14 Kasım 2021 

Değerli Arkadaşlar, 
Sizleri  Türkiye  Eskrim  Federasyonu  adına,  13  –  14  Kasım  2021  tarihlerinde  İstanbul'da 
düzenlenecek olan Erkekler & Kızlar ferdi ve takım Yıldızlar Kılıç Circuit turnuvasına davet 
etmek istiyoruz. 

Organizatör: 

Türkiye Eskrim Federasyonu 
İstanbul Yolu, Gersan, 2307 Sok. No: 65 Ankara / TÜRKİYE 
Tel: +90 (312) 255 11 61 / +90 (312) 255 12 61 
Faks: +90 (312) 255 71 61 
tef@eskrim.org.tr 

Müsabaka Salonu: Beylikdüzü Spor Kompleksi 
Adres: Büyükşehir Mah.Nalan Sk.Alp Sk.Gonca Sk. Beylikdüzü / İSTANBUL 

Müsabaka Programı 

13 Kasım 2021  : 08:00 – 08:45   Erkekler Kılıç Ferdi Müsabakalar Yoklaması 
: 09:00  Erkekler Kılıç Ferdi Müsabakalar Başlangıcı 

: 13:00 – 13:45  Kızlar Takım Müsabakaları Yoklaması 
: 14:00  Kızlar Takım Müsabakalar Başlangıcı 

14 Kasım 2021  : 08:00 – 08:45  Kızlar Kılıç Ferdi Müsabakalar Yoklaması 
: 09:00  Kızlar Kılıç Ferdi Müsabakalar Başlangıcı 

: 13:00 – 13:45  Erkekler Takım Müsabakaları Yoklaması 
: 14:00  Erkekler Takım Müsabakaları Başlangıcı 

Formül 
Bir  tur  pul müsabakaları  (maximum 25%  sporcu  elenecek)  devamında  repechage  olmadan 
direkt eleme tablosu ile devam edilecektir. 

Malzemeler (EFC Kuralları) 
FIE onaylı malzemeler kullanılmalıdır. 800N elbise, 1600N maske. Yeleklerin arkasında sporcu 
isminin yazdırılmış olması ve resmi logo zorunluluğu yoktur. Malzeme kontrolü pist üzerinde 
hakemler tarafından yapılacaktır. 



 

 
Katılım‐Kayıt  
Organizsyonu düzenleyen ülkenin katılım kotası 64 sporcudur. Kota durumuna göre,  
2021‐2022 EFC Lisansı bulunan sporcular katılım gösterebilir. Katılımlar ülke kotası dahilinde 
U17 Yıldızlar Kılıç klasmanı ilk 64 sporcu öncelikli olmak üzere yapılacaktır. Kota’nın dolmaması 
halinde klasmanda diğer sıralamada bulunan sporcular öncelikli olmak üzere katılabilecektir.  
Sporcuların,  takımların ve hakemlerin  kayıtları  son başvuru  tarihi dikkate alınarak EFC web 
sayfası üzerinden federasyon tarafından yapılır.  
Kontrol için: www.eurofencing.info 
 
Önemli  Not:    U17  Klasmanı  İlk  yirmide  bulunan  sporculara  verilecek  olan  temsil  yetkisi, 
turnuvadan 21 gün önceki klasman sırasına göre yapılacaktır. (İlgili talimat, madde 8/4) 
 
Son Katılım Tarihi  25 Ekim 2021 Pazartesi 
 
Katılım Ücreti 
Ferdi Müsabakalar  : 20 Euro 
EFC Lisans Bedeli  : 20 Euro 
Takım Ücreti    : 40 Euro 
 

 Müsabakalara katılmak isteyen sporcuların başvurularını 25 Ekim 2021 tarihine kadar yaparak 
katılım ücretini ve EFC lisans ücretini ödemeleri gerekmektedir.  

 Yurtdışı  Turnuva  Katılım  Formlarının,  katılım  ücreti  ve  EFC  Lisans  ücreti  dekontunun 
Federasyona ulaşması ile birlikte başvuru işleme alınacaktır. 

 Katılım  formlarında,  18  yaşından  küçük  sporcuların  ilgili  turnuvaya  kimin  sorumluluğunda 
katılacağı belirtilecek olup, sorumluluğu alan kişilerin belirtilmediği katılım başvuruları işleme 
alınmayacaktır. 

 Sadece  lisanslı  ve  vizeli  sporcular,  antrenörler  ve  hakemler  müsabakalara  katılabilir  ve 
müsabaka  alanına  girebilir.  Antrenörler  müsabakaya  akreditasyon  kartı  ile  alınacak  olup 
katılımı formlarında adı yer almayan antrenörler müsabaka alanına alınmayacaktır.  

 Tüm  katılımcılardan  “EFC  Turnuvalarında  Uygulanacak  olan  EFC  Covid‐19  Yönetmeliği” 
hükümleri uygulanacaktır.Yönetmeklik hükümlerine uymayanlar turnuvaya alınmayacaktır. 

 Tüm  katılımcılar  “  EFC Covid-19 Risk Kabul Formunu ıslak imzalı olarak” müsabaka 
yoklaması sırasında federasyon görevlisine teslim etmeleri zorunludur. İlgili formu teslim 
etmeyenler turnuvaya alınmayacaktır. 

 

Dikkat edilecek hususlar 
 
1‐ Belirtilen katılım ücretleri Federasyon TEF Online Ödeme Portalından yapılacaktır.   
2‐ Başvuruların sadece  nihalizgi@eskrim.org.tr mail adresine yapılması gerekmektedir.  
(Mailinizin alındığına dair teyit maili gönderilecek olup, aksi durumda federasyondan teyit için 
bilgi alınabilecektir.) 
 
Takım Katılımları 
 
Federasyon tarafından oluşturulan TUR 1 takımı dışında kalan sporcular,ekte bulunan takım 
katılım formunu doldurarak takım kaydı yaptırabilirler. Başvuru yapan bu takımlardan takım 
güç sıralamasına göre TUR 2, TUR 3…TUR 10 şeklinde adlandırılarak kayıtları yapılacaktır (EFC 
Kuralları).  
Takım  kayıt  formu  ve  Takım  katılım  bedelini  gösterir  belgenin  eksiksiz  gönderilmesi 
gereklidir. Aksi takdirde kayıt işlemi yapılmayacaktır. 



 

Katılım Ücretleri 
Katılım  ücretleri  son  başvuru  tarihine  kadar  TEF  Online  Ödeme  Portalında  ilgili  kısmından 
yapılacaktır. 
 
Sağlık ve Emniyet Tedbirleri 
Sağlık ve emniyet tedbirleri TEF tarafından alınacaktır. 
 
Diğer Bilgiler   
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. 
 
İtirazlar  

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)  

 
 
Saygılarımızla, 



….. / ….. / 2021 

 

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığı’na 

……………………………Turnuvası 
…...../…../…….. 

Takım Başvurusu Formu 

 

                EFC Yıldızlar Circuit Erkek & Kız ………………………………….takım müsabakarı için  TUR 1 
takımını temsil edecek milli takım sporcuları dışında kalan sporcularımdan takım oynamak isteyen 
sporularımın  isimleri aşağıda yer alan  tabloda bulunmaktadır. Gerekli kayıt  işleminin beyan 
etmiş olduğum bilgiler doğrultusunda yapılması istiyorum.  
 
                 Gereği için bilgilerinize arz ederim. 
 
 

Görevli 
Antrenör / İdareci Ad – Soyad 

İmza 
Eki: Takım Katılım ücreti dekontu 
 

 
Erkek Epe/Flöre/Kılıç Takım                                 Kız Epe/Flöre/Kılıç  Takım 

 

Antrenörünün Adı ‐ Soyadı    

Kulüp – İl Adı   

    
Sıra  Adı  Soyadı  D.Tarihi  Kulübü 

1          

2             

3             

4             

 

Not: Takım adları sporcuların klasman sıraları puanları toplamına göre yapılacak 

olup, en düşük puanı olan takım TUR1,TUR2,…,TUR5 şeklinde kaydı yapılacaktır. 



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. 

 



Annex no. 1 

COVID-19 ACKNOWLEDGEMENT OF RISK AND RELEASE FROM LIABILITY 

Name of the Tournament: Date: 

 Preamble 

The novel coronavirus, COVID-19, has been declared a global pandemic by the World 
Health Organization. COVID-19 is extremely contagious and experts believe that it is 
primarily spread through person-to-person contact. The European Fencing Federation, 
the national fencing federation of the country in which the event is being held and the 
organising committee of 

 [name of the event] (hereinafter: the “Organisers”) have introduced 
preventive measures aimed at reducing the spread of COVID-19. Nevertheless, the 
Organisers cannot guarantee that you will not be infected with COVID-19. Participation 
may also increase your risk of contracting COVID-19. 

*   *  * 
I wish to participate in the tournament (hereinafter: the “Tournament”) as a 
[Competitor] [Referee] [Armourer] [Member of the DT] [Supervisor] [Coach] [Trainer] 
[Other: please specify 

] (underline as appropriate), and to enter any area in which the 
Tournament is taking place. As compensation for being permitted to participate in the 
Tournament, I hereby agree to all the terms of this Release from Liability. 

By signing this agreement, I acknowledge the contagious nature of COVID-19 and I 
voluntarily assume the risk of being exposed to or infected with COVID-19 as a result 
of my participation in the Tournament. I further acknowledge and voluntarily accept 
the risk that such exposure or infection may result in bodily harm, illness, permanent 
disability or death. I understand that the risk of being exposed to or infected with 
COVID-19 during the Tournament may result from the actions, presumed omissions or 
negligence of myself and others, including, but not limited to, employees, volunteers 
and participants in the Tournament. 

I voluntarily agree to assume all of the above risks and take full responsibility for any 
injury (including, but not limited to, physical injury, disability and death), illness, 
damage, loss, claim, liability or expense of any kind that I may suffer or incur as a result 
of my participation in the Tournament. I hereby undertake to refrain from suing the 
EFC and its designated individuals, including, but not limited to, members of the 
Directoire Technique, Refereeing, Referees, Armourers, supervisor, Video & Wireless 
Technicians, Announcers, Event Managers, etc. and the Organisers and the employees, 
agents and representatives thereof, whom I release from all liability.  



 

 
 

 

 
 

 
I understand and agree that this release includes all claims based on the actions, 
presumed omissions and negligence of the EFC and its designated individuals, 
including, but not limited to, members of the Directoire Technique, Refereeing, 
Referees, Armourers, supervisor, Video & Wireless Technicians, Announcers, Event 
Managers, etc. and the Organisers and the employees, agents and representatives 
thereof, regardless of whether the COVID-19 infection occurred before, during or after 
my participation in the Tournament. 

 

The release from liability shall be accepted subject to the substantive and/or mandatory 
laws of the country in which the event is taking place. I agree that, should any part of 
this agreement be deemed to be invalid or unenforceable, the remaining parts shall 
remain fully in force. This document shall be governed by the law of the Country of 
Luxembourg and any legal action brought hereunder shall be brought in the courts of 
Luxembourg, which shall have exclusive jurisdiction of any such legal action. 

 

Full legal name    

Date of birth     
 

Address: __________________________________________________________ 
 

Telephone number   Emergency contact    

 
 

Participant’s signature  Date    

 
 

SUPPLEMENTARY AGREEMENT FROM A PARENT OR GUARDIAN (must be completed 
for participants under the age of 18) 

 

I am the parent or guardian of the minor named above. I understand the nature of the 
above Release from Liability and I consent to the minor for whom I am responsible 
participating in the Tournament. I hereby undertake, on behalf of the minor, to refrain 
from suing the Organisers and the employees, agents and representatives thereof, 
whom I release from all liability. I understand and agree, on behalf of the minor, that 
this release includes all claims based on the actions, presumed omissions and 
negligence of the Organisers and the employees, agents and representatives thereof, 
regardless of whether the COVID- 19 infection occurred before, during or after the 
minor’s participation in the Tournament. 

 

Full legal name    
 

Signature of parent or guardian   Date: _____________________ 
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