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      Tarih: ...../..... /20...... 

TÜRKİYEESKRİM   FEDERASYON BAŞKANLIĞINA 

 

…/…/…… - …/…/…….  tarihleri  arasında  ................................................  yapılacak olan 

........................................................... müsabakasına “Milli   Takım  Sporcularının  Belirlenmesi ve  

Temsil  Görevi Verilmesi Talimatının” ilgili  maddelerikapsamında aşağıda imzası bulunan   

idarecimve/veya antrenörüm ...................................................  T . C … … … … … … … … .. . ile 

birlikte katılmak istiyorum. Katılım bedelini(*) ve Lisans bedelini(*) gösterir dekontlar ektedir. 

 

Bilgilerinize arz ederim. 

 

 

Antrenörü / İdarecisi(**)                      Velisinin (**)            Sporcunun 

Adı Soyadı:                                              Adı Soyadı:            Adı Soyadı: 

İmzası:                                                      İmzası:                   İmzası: 

 

 

 

 

                                                 MÜSABAKAYA KATILIM FORMU                                                                       

 

T.C. KİMLİK NO : 

ADI   : 

SOYADI  : 

DOĞUM YERİ VE TARİHİ:                           /  …/…/…….  

BÖLGESİ : 

KULÜBÜ : 

BRANŞI : 

OKUL ADI VE İLÇESİ      :  

TELEFON  NUMARASI  : 

ADRESİ: 

KONAKLAMA  YAPILACAK OTELİN / TESİSİN ADI VE ADRESİ: 

 

OTELE GİRİŞ TARİHİ : …./…./20…  / OTELDEN ÇIKIŞ TARİHİ  …./…./20…  

 

KATILINACAK MÜSABAKA (X):  

 

U10:           U12:           U14:            U17:               U23:              Gençler:              Büyükler: 

      

  

TAKIM MÜSABAKASI VARSA (X) :  Katılacağım:         Katılmayacağım:  

 

İDARECİ  veya ANTRENÖR T.C. NUMARASI : 
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                                            SPORCU  / VELİ  TAAHHÜTNAMESİ                                                           
 

             ..../..../........ - ..../..../........ tarihleri arasında ....................................................yapılacak olan 

........................................................... müsabakasına “Milli Takım Sporcularının Belirlenmesi ve 

Temsil Görevi Verilmesi Talimatının” ilgili maddeleri kapsamında katılacağımı, müsabaka 

akreditasyonu yapıldığı halde ve herhangi bir sebep ile müsabakaya katılmadığım takdirde, katılım 

bedelini federasyondan tarafıma iade edilmek üzere talep etmeyeceğimi, akreditasyon ile ilgili  

kayıt işlemlerini takip edeceğimi, akreditasyon giderlerini ve hakem ihtiyacı olan turnuvalarda 

hakem cezalarını ve akreditasyon ile ilgili oluşacak her türlü cezaları ödeyeceğimi, katılacağım  

uluslararası  turnuva  için gerekli olan eskrim malzemelerimin turnuva kurallarına uygun ve tam 

olduğunu,  FIE, CEE ve diğer ülke federasyonları tarafından  adıma tahakkuk edecek olan her türlü 

ceza ve sair giderleri ödemeyi, turnuva için hizmet pasaportu kullanmam durumunda faaliyet 

bitiminde Federasyona iade edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 

Velisinin                                              Sporcunun 

Adı Soyadı:      Adı Soyadı: 

İmzası:      İmzası: 

 

 

              

                                      ANTRENÖR / İDARECİ TAAHHÜTNAMESİ                                                                          

                

                ..../..../........ - ..../..../........ tarihleri arasında ........................................................................................ yapılacak    

olan ........................................................... müsabakasına, sporcu ………………………………. 

idarecisi/antrenörü olarak katılacağımı, sporcunun yukarıda beyan ettiği ve taahhüt verdiği 

hususlarla ilgili müteselsil sorumlu olduğumu, sporcunun seyahat ve müsabaka esnasındaki her 

türlü sorumluluğunu kabul ettiğimi, sorumluluğum altındaki sporcunun veya kendi kişisel 

ihmalimden oluşacak olan maddi ve manevi her türlü zararı karşılayacağımı, Federasyonun ve/veya 

uluslararası federasyonların ilgili mevzutlarına aykırı işlemler neticesinde oluşabilecek her türlü 

maddi ve manevi zararları karşılayacağımı, Federasyonun Disiplin ve Ceza Talimatı ile diğer 

mevzuatları kapsamına giren hususlarla ilgili idareci vasfım nedeniyle her türlü idari işlemlerin 

yapılmasını beyan, kabul ve taahhüt ederim.  

 

Antrenörü / İdarecisi 

Adı Soyadı: 

İmzası: 

 

                                                                                                                                                                                                        

(*) Katılım ve lisans bedellerinin ayrı ayrı yatırılması gerekmektedir. Lisans ücreti, ilgili sezonda 

ilk defa FIE ve EFC lisansı alacak sporcuları kapsamaktadır. Lisans gerektirmeye turnuvalar için 

ödeme yapılmasına gerek yoktur.  

(**) 18 yaşından küçük sporcular için muvafakat niteliği taşıyan velisinin de imzasının olması 

zorunludur. Bu sporcuların müsabakaya katılacak olan antrenörü veya idarecisinin de isminin ve 

müsabakaya katılacağına dair taahhüdünün bulunması gerekmektedir.  

  

Önemli Notlar: 

1- Formun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. 

2- İlgili talimat gereği zamanında müracaat etmeyen veya katılımı uygun görülmeyen 

sporcuların katılım bedelleri ilgililerine iade edilir. 

3- İlgili sezonda ilk defa FIE ve EFC lisansı alacak sporcuların dijital olarak vesikalık 

fotoğraflarını göndermeleri gerekmektedir. 


