
TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA 

                                                                                                                                            …..../...... /20...... 

 

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

........................................................... müsabakasına “Milli Takım Sporcularının Belir lenmesi ve Temsil Görevi 

Verilmesi Talimatının” ilgili maddeleri kapsamında idarecim ve/veya antrenörüm 

................................................... ile birlikte katılmak istiyorum. Katılım bedelini(*) ve Lisans bedelini(***) 

gösterir dekontlar ektedir.  

Bilgilerinize arz ederim. 

 

Velisinin(**)      Sporcunun 

Adı Soyadı:      Adı Soyadı: 

İmzası:       İmzası: 

 

 

MÜSABAKAYA KATILIM FORMU VE TAAHHÜTNAME 

 

T.C. KİMLİK NO    : 

ADI      : 

SOYADI     : 

DOĞUM YERİ VE TARİHİ   :                                          / 

BÖLGESİ     : 

KULÜBÜ     : 

BRANŞI     : 

TELEFON NUMARASI    : 

ADRESİ     : 

GİDİŞ-GELİŞ PERİYOT (Federasyonca Belirlenen) : 

 

KATILINACAK MÜSABAKA(X):  U14:  U17:                Gençler:  Büyükler: 

 

TAKIM MÜSABAKASI VARSA (X) :   Katılacağım:                      Katılmayacağım: 

 

İDARECİ/ANTRENÖR KATILIM BEDELİ (X): Ödenmiştir:  

 

..../..../........ - ..../..../........ 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 ve/veya geç katılım bedellerini federasyondan 

tarafıma iade edilmek üzere talep etmeyeceğimi, ayrıca akreditasyon ile ilgili oluşacak, katılacağım uluslararası 

turnuva için gerekli olan eskrim malzemelerimin turnuva kurallarına uygun ve tam olduğunu, FIE ve CEE 

tarafından adıma tahakkuk edecek olan her türlü ceza ve sair giderleri ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederim.  

 

Velisinin      Sporcunun 

Adı Soyadı:      Adı Soyadı: 

İmzası:       İmzası: 

 

 

(*) Katılım bedeli; İstanbul veya Federasyonun uygun bulacağı bir başka ildeki havaalanından müsabaka yerine 

gidiş-dönüş uçak biletini veya otobüs biletini, otel konaklama bedelini ve müsabaka yerinde havaalanı-otel-

havaalanı transfer ücretlerini kapsamaktadır. Belirtilen ücretlerin haricindeki diğer tüm giderler katılımcılara 

aittir. Katılım bedeli antrenör ve/veya idareci için de ayrıca ödenecektir.    

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

sporcuların müsabakaya katılacak olan antrenörü veya idarecisinin de isminin mutlaka belirtilmesi 

gerekmektedir.  

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

ve EFC lisansı alacak sporcuları kapsamaktadır. 

Önemli Not:   

1- Federasyon tarafından ilgili müsabakada görevlendirilen antrenör ve/veya idareci varsa, sporcu 

tarafından belirtilen antrenör ve/veya idarecinin katılımı uygun görülmeyebilir.   

2- İlgili talimat gereği zamanında müracaat etmeyen veya katılımı uygun görülmeyen sporcular, idareci ve 

antrenörlerin katılım bedelleri ilgililerine iade edilir.  
3- Katılım bedeli ödenmeyen idareci ve antrenörlerin bu form’a yazılmaması gerekmektedir. 
4- İlgili sezonda ilk defa FIE ve EFC lisansı alacak sporcuların dijital olarak vesikalık fotoğraflarını 

göndermeleri gerekmektedir. 

 

FOTO 


