


 

 

 

EFC U14 CIRCUIT 

KIZLAR VE ERKEKLER EPE-FLÖRE-KILIÇ 

“ULUSLARARASI ÇOCUK KUPASI”  

U10&U12 KIZLAR VE ERKEKLER EPE-FLÖRE-KILIÇ 
Türkiye Eskrim Federasyonu sizleri 20 - 28 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya'da 
düzenlenecek olan Epe-Flöre-Kılıç EFC U14 Circuit müsabakalarına ve Uluslararası Çocuk 
Kupası U-12 ve U-10 müsabakalarına davet etmekten onur duyar.  
 
 Müsabaka Kayıtları 

Başvurular 12 Nisan 2019 Cuma günü saat 17:00’a kadar yapılacak olup, 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 Hizmetleri ve Spor İl/İlçe Müdürlüğünden tasdikli olarak 
federasyon temsilcisine/gözlemcisine verilmelidir. 

Takım kayıtları U-14 ferdi müsabakalarının bitiş saatine kadar teknik komite masasına 
yapılmalıdır. 

EFC U14 Circuit turnuvasına yaş kategorisi uygun isteyen her sporcu katılabilir. 

 

 Kategori 

 U10 Kategorisi (Doğum tarihi 2009-2011 arasında olan sporcular) 

 U12 Kategorisi (Doğum tarihi 2007-2011 arasında olan sporcular) 

 U14 Kategorisi (Doğum tarihi 2005-2008 arasında olan sporcular)  

 

 EFC U14 Katılım Ücreti; 

Ferdi Müsabaka :Katılım bedeli her bir sporcu için 90 TL’ dir. Ferdi Katılım 
bedelinin 30 TL’si federasyon otomasyon sistemi üzerinden kayıt 
esnasında düşecek olup, kalan 60 TL’si otomasyon sistemi 
üzerinden alınan onaylı kafile listesine göre toplu olarak ilgili Kulüp 
veya İl Temsilcisi tarafından federasyon hesabına “ U14 Circuit 
Katılım Bedeli” açıklamasıyla yatırılacaktır. Kafile Listesi ve dekont 
federasyona katilimbedeli@eskrim.org.tr mail adresine 
gönderilecektir. 

Takım Müsabakaları : Her bir takım için 180 TL  

   

Uluslararası Çocuk Kupası (U10-U12) Katılım Ücreti; 

Ferdi Müsabaka : Her bir sporcu için 30 TL 

 

 Ödüller 

Ferdi Müsabakalar : İlk sekiz sporcuya madalya ve sürpriz hediyeler 

Takım Müsabakaları : İlk üç takıma madalya, kupa ve sürpriz hediyeler 

 



 

 

 

 Ferdi Müsabakalar Formülü 

U10 - U12 Kategorisi (pul müsabakalarında eleme olmayacaktır) ve direkt eleme müsabakaları, 
U14 Kategorisi (pul müsabakalarında %20 veya %30 oranında eleme olacaktır) ve direkt eleme 
müsabakaları, 
 

U10: puller 4 tuş 3 dk -  DE   8 tuş 2x2 dk   
U12: puller 5 tuş 3 dk -  DE 10 tuş 2x3 dk 
U14: puller 5 tuş 3 dk -  DE 15 tuş 3x3 dk  
    

 Takım Müsabakaları Formülü 

U-14 kategorisi ferdi müsabakalar sonuçlarına göre düzenlenecek olup, direkt eleminasyon 
yöntemi ile müsabakalar gerçekleştirilecektir. (3.lük maçı var.) Karma takımlar oluşturulabilir. 
Oluşturulacak karma takım üyelerinin ferdi U-14 yarışmalarına katılım göstermiş olması 
zorunludur. 
 

 Pist Bilgileri 

Müsabakalar minimum 1m x 16m boyutunda pistlerde yapılacaktır. 
 

 Malzeme Kontrolü 

U14 Kategorisi için maske, eldiven ve elektrikli ceket kontrol edilecektir. 
Silah kontrolleri, müsabakadan bir gün önce saat 16.00 - 19.00 arasında ve yarışmanın 
başlamasından bir saat önce yapılacaktır. 
 

 Hakemler 

Müsabakada görevli hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenecektir. 
 

 Canlı Sonuçlar: 

 http://eskrim.org.tr/live/childcupturkey2019/index.htm 

 

 Müsabaka Programı 

Tarih       Kategori        Yoklama  Pul Başlangıcı 

 

20 Nisan 2019 Cumartesi  U14 Erkekler Flöre        08.30         09.00 
        U12 Kızlar Flöre        12.30         13.00 
21 Nisan 2019 Pazar   U14 Kızlar Flöre        08.30         09.00 
        U12 Erkekler Flöre        12.30         13.00 
22 Nisan 2019 Pazartesi  U14 Kızlar‐Erkekler Flöre Takım  08.30         09.00 
        U10 Kızlar‐Erkekler Flöre      12.30         13.00 
 
 



 

 

 

 
23 Nisan 2019 Salı    U14 Erkekler Kılıç        08.30         09.00 
        U12 Kızlar Kılıç        12.30         13.00 
24 Nisan 2019 Çarşamba  U14 Kızlar Kılıç        08.30         09.00 
        U12 Erkekler Kılıç        12.30         13.00 
25 Nisan 2019 Perşembe  U14 Kızlar‐Erkekler Kılıç Takım  08.30         09.00 
        U10 Erkekler‐Kızlar Kılıç      12.30         13.00 
 
26 Nisan 2019 Cuma  U14 Erkekler Epe        08.30         09.00 
        U12 Kızlar Epe         12.30         13.00 
27 Nisan 2019 Cumartesi  U14 Kızlar Epe         08.30         09.00 
        U12 Erkekler Epe        12.30         13.00 
28 Nisan 2019 Pazar   U14 Kızlar‐Erkekler Epe Takım  08.30         09.00 
        U10 Kızlar‐Erkekler Epe    12.30         13.00 

 

 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 EFC 
U14 müsabakaları için 180 TL, diğer kategori ve branşlar için 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 
gönderilecektir.  
 
Müsabaka ile ilgili diğer ücretler aşağıdaki gibidir; 
 

FERDİ MÜSABAKA KATILIM DEĞİŞİKLİK ÜCRETİ: U-10 ve U-12 kategorileri 60,00 
TL olup, Müsabakadan iki gün öncesine kadar yapılan kayıt ve değişiklik işlemi yapılabilir. U14 
kategorisinde kayıt ve değişiklik yapılmayacaktır. 

 

FERDİ MÜSABAKA GEÇ KATILIM ÜCRETİ: U-10, U-12 ve U-14 kategorileri, 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: U-10, U-12 ve U-14 kategorileri, 
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: U-10, U-12 ve U-14 kategorileri 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. 

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. 

Müsabaka kayıt işlemleri esnasından sporcu lisans ve vize kartı olmayan sporcu kesinlikle 
müsabakaya alınmayacaktır. 

SAĞLIK VE EMNİYET TEDBİRLERİ 

Sağlık ve Emniyet tedbirleri Türkiye Eskrim Federasyonu 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)



 Konaklama

Son Başvuru Tarihi: 12 Nisan 2019 
Lütfen konaklama istekleriniz için aşağıda belirtilmiş olan formu doldurup yazılı e-mail adresine 
iletiniz;  

childcupturkey@eskrim.org.tr       

Konum 
Ücret 

Ödeme Koşulları 
Banka ve Hesap Adı    
Şube Kodu    
Hesap No   
Iban No        

: Justiniano Park Conti Hotel  
: Single oda, 50 USD (Her şey dahil)  
: Double&Triple odalar, Kişi başı, Günlük 30 USD (Her şey dahil) 
: Banka havalesi  
: Halk Bankası - Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığı
: 1523-Gersan Şube 
: 16100002 
: TR 06 0001 2001 5230 0016 1000 02 

Otel Günlük Kullanım ücreti : Kişi başı, Günlük 10 USD (Sadece müsabaka günleri) 
(Konaklama dışında kalan, otelin sunduğu yiyecek, içecek ve diğer imkânlar) 

Turnuva için resmi müsabaka otelinde konaklama yapmak istemeyenlerden “otel günlük 
kullanım” giriş ücreti alınacaktır. Bu şekilde giriş yapacakların bu durumu bir dilekçe ile 
belirterek “otel günlük kullanım ücreti” ibareli dekont ile birlikte childcupturkey@eskrim.org.tr 
mail adresine göndermeleri gerekmektedir. Bu şekilde oluşturulacak listede adı bulunmayan hiçbir 
katılımcı otele alınmayacaktır.  

NOT: Belirtilen konaklama ücretleri yukarıdaki federasyon hesabına, yatırılacağı tarihteki 
Merkez bankası döviz satış kuruna göre TL olarak yatırılacaktır. 

Resmi turnuva otelinde yer kalmaması durumunda bir başka otelde Rezervasyon yapılabilecek 
olup, bu fiyatlar garanti edilemez. 



 

 

 

 Müsabaka Salonu Bilgileri 

Justiniano Park Conti Hotel 

Alara Turizm Merkezi Okurcalar Kasabası Alanya, Antalya, Turkey 

https://goo.gl/maps/GBvCGCYSVut 

 

 

  

  
 

Justiniano Park Conti, Antalya Havaalanına 90 km, Alanya Gazipaşa Havaalanına 76 km ve 
Alanya şehir merkezine 35 km uzaklıkta bulunan Alanya / Okurcalar Kasabasında yer 
almaktadır. 

 

Sizleri Antalya'da görmek için sabırsızlanıyoruz! 



 

 

 

Konaklama Formu (Rezervasyonun onaylanması için ödeme dekontununda gönderilmesi gerekmektedir) 

Kulüp/İl-Bölge Adı:  
Fatura İsmi:  
Fatura Adresi:  
İletişime Geçilecek Kişi:  
Telefon Numarası:  

 

Kişi Sayısı  
Oda Sayısı Single Oda Double Oda Triple Oda 

   
Giriş Tarihi    
Çıkış Tarihi    

Odalama Listesi 

Otel Justiniano Park Conti Hotel 
Oda Tipi (Single-Double-Triple) 

Birinci Kişi D.Tar İkinci Kişi D.Tar Üçüncü Kişi D.Tar Giriş 
Günü 

Çıkış 
Günü 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

İmza : _________________________   Tarih: _________________________ 


	Child_cup_2019
	müsabaka talimatı-1008
	Çocuk Kupası Türkçe Talimat-28-02-19

	form

